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చె ట ు లి నా టే  కా ల ం
వానలు పడటం మొదలైంద్.

వాతావరణం అంతా చలలిబడడద్.

ఎండలతో  అటుటి  ఉడకినటులి  ఉడకిపోయాం,  ఈ  ఎండాకాలం  అంతా.  ఒక్కూచోట  యాభై  డగ్రిల 
సెంటీగ్రిడు ఉష్ణగరిత్ నమోదైంద్, మరి! 

అయితే  వానాకాలం  మొదలైంద,  ల్ద-  ఒకకూసారిగా  చలలిట్గాలులు  వచ్చేశాయి-  మబుబుల్న 
వెంటబెటుటికొన.   ఉరుములు-  మెరుపులు!  చిటపటమంటూ  చినుకులు!  ఫెళ్ఫెళ్మంటూ 
వానలు! 

అంత్లోనే   ఉత్తరాన  హిమాలయాలోలి పడడ వరాషాలకు   నదులనీన  ఉరకలతాతయన,  కొండ  చరియలు 
విరిగి  పడుత్ునానయన,  యాత్రలకన  వెళ్ళన  వాళ్ుళ  చాలా  మంద్  అకకూడే  ఇరుకుకూ  పోయారనీ 
వారతలు. పాపం ఎందరిక్ అనుక్న కష్టిలు...

"అబబు!  నాలుగు  రోజులౌత్ుననద్-  స్ూరుయాడ  దరశనమే  ల్దు!  ఎడతెరపి  ల్కుండా  వానలు! 

బాగుంద్- ఇటాలి పడాల్" అంటునానడొక చోట రైత్ు...

"ఇంకా  వానలు  బాగా  పడనే  ల్దే?!  వాతావరణం  చలలిబడడద్  కానీ  వానలు  ల్వ?!"  కంగారుగా 
అంటునానడొక పారింత్పు రైత్ు..

"రాబోయే నెల రోజులోలి రాషటిరమంత్టా విసాతరంగా వానలు పడతాయి" చెబుత్ునానడో వాతావరణ 
శాస్తరజుఞుడు...

ఈలోగా అనన ఊళ్ళలోనూ చెటులి పచచే పచచేగా మారాయి. ల్త్ ల్త్ ఆకులు వశాయి. మలలి చెటులి 
మొగగలు  తొడగాయి.  జాజిపూల  పంద్రులి  నండా  పూలతో  కళ్కళ్లాడటం  మొదలుపెటాటియి. 
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గులాబీలు,  పారిజాతాలు,  నత్యామలలిలు-  అనీన  వచ్చేశాయి  ఒకొకూటొకకూట్గా.   పక్షులు  రోజ 
పోటీ  పడ కూస్ుతనానయి.

పశువల్పుపిడు ఇషటింగా పోత్ునానయి అడవి వెపైుకు-  వాట్కి కడుపునండా మేసేందుకు పచచేగడడ 
దొరుకుత్ుంద్ కద, ఇకమీద- అందుకన!  రైత్ులందరూ విత్తనాలు సిదధం చ్సేస్ుకునానరు. నేల 
'పదును' అయియాందల్ద చూస్ుకొన విత్ుతత్ునానరు.

ఇపుపిడు  మనం  కూడా  ఎకకూడైనా  చెటులి  పెటొటిచుచే.   ఎకకూడ  పెట్టిన  చెటుటి  అకకూడే 
నలదొరికుకూకుంటుంద్.   నజంగానే  ఇద్  చెటులి  నాటే  కాలం!  ఇంత్కాలమూ  ఎండపోయి 
ఎడారిలాగా పొడారిపోయిన  నేలలనీన  ఇపుపిడు  "రండ! రండ!  చెటులి నాటండ" అన పిలుసాతయి 
మనల్న. ఈ స్మయంలో మనకు చ్త్నెైననన విత్తనాల్న, చ్త్నెైననన మొకకూల్న పటుటికెళ్ళ, "ఖాళీగా 
ఉనానం, రండ!" అన ఆహావనంచ్ నేలల్న ఎకకూడకకకూడ నంపేయాల్.

ఇపుపిడు  ఎనన  మొకకూల్న  నాట్తే  రేపు  అనన  పూలు  పూసెతై;ఎలులిండ  అనన  కాయలు  కాసెతై;  త్రావత్ 
మళీళ  అనన  చెటులి  త్యారయి,  వడకికూన  వాతావరణానన  చలలి  బరుసెతై!   వడ  ఎకుకూవ  అయితే 
ఒకవెైపున   హిమానీ  నదలు  కరుగుతాయి;  నదులు  పొంగుతాయి;  వరదలు  వసాతయి;  మరో 
వెైపున  తారిగ్ందుకు నీళ్ుళండవ,  నలుచేనేందుకు నీడ ఉండదు.  

వాతావరణం  చలలిగా  ఉంటేనే  మనమూ  చలలిగా  ఉంటాం!  అందుకన  పదండ,  మరి!  చెటులి 
నాటుదం! చలలిగా ఉందం!!

కొత్తపల్లి బృందం
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నీ తి  చ ం ద్ రిక
జరిగిన  కథ:  కాకిన నమమవదదంటూ   గుడలిగూబల  కథ  చెబుత్ుంద్  చకరవాక  మంతిరి.  కానీ హంస్రాజు   దన  
భయాల్న  కొట్టి పడేస్ుతంద్- 'అవస్రారథం  శత్ురివలతో  కూడాస్హవాస్ం  చ్యచుచే-  కానీ జాగరిత్తగా  ఉండాల్   ' 
అంటూ  తెల్వెైన  ఎలుక  ఒకట్   ఏం    చ్సింద    చెబుతోంద్ -  ఇక చదవండ, నీతి చంద్రిక  43 వ భాగం...

మూలం : కందుకూరి వీరేశల్ంగం స్రళీకరణ: ఘడయారం వంకట నారాయణ  శరమ

పి ల్ లి-ఎ ల ు క ల  క థ  
పంచవటీ  పారింత్ంలోన   ఓ  మరిరి  చెటుటి  తొరరిలో 
రోమశుడు  అనే  పిల్లి  ఒకట్  నవసిస్ూత  ఉండేద్. 

ఆ  చెటుటి  కిరిందే  ఉనన   కలుగును   ఇలులిగా 
చ్స్ుకొన  'పల్త్ుడు'  అనే  ఎలుక  ఒకట్ 
నవసించ్ద్.  

ఒక  రోజు  రాతిరిపూట  బోయవాడొకడు 
వచాచేడకకూడకి.  ఎవరూ గమనంచటం ల్దన 
నరాధరించుకొన,  వాడు  ఆ  చెటుటి  చుటూటి  వల 
పనన పోయాడు. పిల్లికి ఆ స్ంగతి తెలీదు కద, 

అద్  ఇంకా  తెలలివారకనే  ల్చి  ఆహారానకి 
పోబోయి, ఆ వలలో చికుకూకుననద్. 
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ఎలుక  దనన  చూసి  చాలా  స్ంతోషపడంద్. 

ఇంత్కాలమూ   పిల్లి  భయంతో  అద్  నదరల్న 
రాత్ురిలు  గడుపుత్ూ   ఉండంద్.  'ఇపుపిడు 
త్నకు   పిల్లి  పీడ  వద్ల్పోనుననద్  గద'  అన 
అద్  నరభయంగా  కలుగులోంచి  బయట్కి 
వచిచే,  ఆ  పారింతాలోలి    అటూ  ఇటూ 
తిరుగాడటం మొదలు పెట్టింద్.  

అటాలి ఊరికే తిరుగుత్ునన ఎలుకను చూసింద్, 

చందరకుడు అనే గుడలిగూబ.  దనన చూడగానే 
గుడలిగూబకు  నోరూరింద్.  అద్  రయియామన 
ఎగిరి  వచిచే  దగగరలోనే  ఉనన  మరొక  చెటుటి  మీద 
వాల్ంద్.  దనన  చూడగానే  ఎలుకకు   కాళ్ుళ 

చచుచేపడడటలియింద్;  ఒళ్ుళ   గడ  గడా 
వణికినటలియింద్;  గుండ  ఝలులిమననద్; 

శరీరం  మొత్తం మొదుదబారిపోయింద్. 

అలా  నశ్చేషటిం  అయిపోయిన  ఎలుక  త్వరలోనే 
తెల్వి  తెచుచేకొన,  త్నలో  తాను  "అయ్యా! 
ఏమి  చ్యాల్?  ఇంత్  చకకూట్  ఈ  శరీరానన 
ఇనానళ్ూళ ఇంత్ బలంగా  పెంచి, చివరికి గూబ 
పొటటిపాలు  చ్యాల్సి  వస్ుతననదే?!   దేవడా! 

నాలాంట్  బకకూజీవి  పారిణం    నీ  కంట్కీ 
ఆనల్ద? నా పారిణాలు  తీసేందుకేనేమో, విధ 
ననున  ఇకకూడకి   తెచిచేంద్.  విధ  వారిత్ను 
త్పిపించుక్వటం  ఎవరికి  సాధయాం?  అడవిలో 
ఊరికే  పండులి,  వరులి  తింటూ   జీవిత్  యాత్ర 
గడుపుతానే,  ఇత్రులకు  ఎవవరికీ  ఏ  చినన 
కీడూ  ఎంచన   నాకు   ముస్ల్త్నంలో  ఇలా 
కాన  చావ  ఎందుకు  రాసిపెట్టింద్?  దేవడ  శకిత 
అపారం. ఒకకూ నముషం కిరిత్మే కద, 'ఈ పిల్లి 
పీడ  ఇవాల్టితోవిరగడౌత్ుననద్;  ఇక  హాయిగా 
ఉండొచుచే'  అన  అంత్  స్ంతోషించింద్?! 

ఇంత్లోనే  నాకు   అకాల  మృత్ుయావ 
ఎదురవత్ుననద్,  చూడు!  నేనక  ఏమి 
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చ్యను?  ఎకకూడకి  పోను?"  అన  ఏడచేంద్ 
కొంత్సేపు. 

అటాలి  గుండలు  అవిసేటులి  ఏడేచేస్రికి,  దన 
శరీరం  అంతా  బలహీనం  అయి  నీరసించి 
పోయింద్.  చివరికి  అద్  కొంత్  ధైరయాం 
తెచుచేకొన,  "ఆపద  ఎదురైనపుపిడు   తెల్వి 
గలవాడు ఏద ఒక మారాగనన వెతికి ఆపదనుండ 
త్పిపించుకునే  పరియత్నం  చెయాయాల్  త్పపి, 
ఇటాలి   నోరు  తెరచుకొన  ఆకాశంకేసి  చూస్ూత 
నీరసించిపోకూడదు.  ఇపుపిడు  నాకు  ఈ  పిల్లి 
ఒకకూటే  శరణయాం   అనపిస్ుతననద్.  ఏద  ఒక 
మాయ్పాయం  పనానల్-  ఇత్న  దయను 
స్ంపాద్ంచుక్వాల్.  వరే  మారగం  ల్దు" 

అనుకుననద్. 

పన  ఎటాలి  నెరవరుత్ుంద  కొంచెం  సేపు 
ఆలోచించుకొన,  ఆ  ఎలుక  బయలుదేరి    పిల్లి 
వెైపుకే  నడుస్ూత   "ఓ  పిల్లి  రాజా!  నమసాకూరం. 

ఎంతో  కాలంగా  మనం  ఇదదరం  ఈ  చెటుటినే 
ఆశరియించుకొన  స్హోదరులలాగా 
మస్లాము.  అటాలింట్  మనం,  ఇలా 
కషటికాలంలో   ఒకరికొకరం  శత్ురివలలాగా 

ఉండటం  స్రి  కాదు.  నాకు నువవకాన, నీకు 
నేను  కాన  ఏనాడూ  ఒకకూ  చినన  కీడుకూడా 
త్లపెట్టి  ఎరుగము.   నీకు-నాకు  పరస్పిర 
దేవషం  ఉండటానకి  కారణం  అంటూ   అస్లు 
ఏదీ  ల్నే   ల్దు...  

మనం అందరం ఏద ఒకనాడు చనపోయేదే- 

ఉననటులి  ఉంటాం,  ఆపైెన  ఎపుపిడోఒకపుపిడు 
మృత్ుయావ  వచిచే  నోట  కరచుకొనపోత్ుంద్. 

ఈ  ఉండేద్  ఎనానళ్లియితే  అనానళ్ుళ,  మనం 
ఇదదరం  ఒకరి  పటలి  ఒకరం  సేనహానన 
అవలంబించి,  ఒకరికొకరు  స్హాయం 
చ్స్ుకుంటూ  జీవించటం  స్బబు.   నువవ 
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ఇటాలి  వలలో  చికుకూకొన  కనబడడపపిట్నుండ, 

స్హవాస్  దషమేమో,  ఏమి  చెపపిను-  నా 
మనస్ు  నపుపిలోలి  చెరిగినటులి  కణకణ 
మండుత్ుననద్-  నజం! మనస్ులోన మాట 
ఆ  దవైానకే  ఎరుక.  ఇనన  మాటలందుకు? 

ననున  ఈ  మృత్ుయాపాశం  నుండ  కాపాడేంత్ 
వరకు నామనస్ుకు కుదురు అనేదే ఉండదు. 

అయినా,  పుణాయానకి  పోతే  పాపం 
ఎదురైందననటులి,  'ననున  కాపాడటానకి  పోతే 
నా పారిణానకి ఎకకూడ ముపుపి వస్ుతంద' అన నా 
మనసే  ననున  ముందుకు  పోనవవక  బంధం 
వస్ుతననద్.  

అద్  అటాలి  ఉండగానే-  అద్గ-  పాపిషిటి   గూబ 
ఒకట్  ననున  నోటోలి  వస్ుకుందమన 
పూనుకొన,  అటూ  -ఇటూ   తిరుగుత్ూ,  నా 
పరికకూన  కొండలాగా  ఉనన  ననున  చూసి 
ముందుకు  దూకేందుకు  త్టపటాయిస్ూత, 
త్ల వంచుకొన, మనస్ు  చల్ంచగా, వడ వడ 
నటూటిరుపిలు  విడుస్ూత  కూరొచేన  ఉననద్.  నీ 
దయ  ఉంటే   నాకొచిచేన   ఆపదనుండ 
త్పిపించుకొన-  అటుపైెన    నీ  ఆపదనుండ 

ననున   త్పిపించ్ందుకు  పరియతినసాతను  నేను. 

వరుగా  చూడక,  ననున  నీ  మిత్ురిడగా 
స్వకరించు" అననద్. 

ఆ  మాటలు  విన  పిల్లికి  చాలా  స్ంతోషం 
కల్గింద్. పారిణం ల్చివచిచేనటలియింద్ దనకి. 

రండు   చ్త్ులోతటీ   చెవలు  మూస్ుకొన,  అద్ 
"అయ్యా!  కరుణ  గలవారిలో  ఉత్తముడా! 'నీ 
బరత్ుకుకే  మోస్ం  వస్ుతందేమో'  అన  ఎంత్ 
మాట అనానవ?! ఊరికే ఉపకారం చ్సేందుకు 
వచిచేన  నీలాంట్  మూగ  పారిణులను  నా  య 
పాడు   పొటటిక్స్ం  చంపి,  ఇక  నేను  ఏమి 
మూట  కటుటికుంటాను?  దేనకి  భయపడనా 
భయపడకపోయినా-  కనీస్ం  పాపానకనాన 
భయపడాల్  కద?  నేను  ఇపుపిడు  'నావారు' 
అంటూ  ఎవవరూ  ల్న  దశలో  మరగిగపోత్ూ, 

కాట్కి  కాళ్ుళ  చాచుకొన  ఉనానను.   ఈ 
పరిసిథత్ులోలి  ఎంత్  దురామరుగడైనా  ధరమం  త్పిపి, 
నీతి  మాల్న  పనకి  పూనుకుంటాడా?  

'ఇత్రులు  ఏమి  చ్సేత  త్న  మనస్ుకు 
అయిషటిమవత్ుంద, అటాలింట్ పనులు తాను 
ఇత్రులకు చ్యకుండా ఉండటం'- అదే కద 
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పరమ ధరమమూ, స్రవ శాస్తర సారమునూన?  

నేను  కూడా  చినననాట్నుండ  నీవంట్   పెదదల 
శికణలో  పెరిగినవాడనే  త్పపి,  వివకం  త్పిపి 
పరివరితంచినవాడన కాదు.  

మిత్రమా!  నీ  దరశనం  వలలి  నాలోన  అజాఞునం 
అంతా  పటాపంచలై  పోయింద్.   నేను 
ఎపుపిడూ  నీ  పొందుక్స్మే  గుటకలు 
మిరింగుత్ూ   ఉంటాను.  నేట్కి  అద్,  ఈ 
విధంగా నెరవరుత్ుననద్.  నీ సేనహానన పొంద్న 
ధనుయాడు   పరమ  పుణాయాత్ుమడు  కాక  ఇంకేమి 
అవతాడు?  నీ  స్హచరయాంతో  వెయియా  మంద్ 
బంధువలు వచిచే తోడుగా నలబడడటులిననద్.  

లోకంలో  మంచివారికి  స్జజన  దరశనానన  మించి 
స్ంతోష్ననచ్చేద్   వరే  ఏముననద్?  'ఇత్రు-
లకు  మేలు  చ్దదం'  అనన  నీ  ఆలోచనతో  నా 
మనస్ు పూరితగా ఏకీభవించింద్.  మనం చ్సిన 
మంచి పనుల్ మనల్న కాపాడతాయి.  

కాబట్టి,  బుద్ధమంత్ులు  కాలు-చెయియా 
ఆడేనాడే ధరమం గురించి ఆలోచించాల్.  అటు 
త్రావత్  జవ  స్తావలు  ఉడగాక,  శరీరంలో 
కేవలం  ఎముకలు,  చరమం  మాత్రమే  మిగిలాక, 

ముస్ల్త్నం  వచ్చేశాక  ఇక  ఏం  చ్యాలనాన 
వీలవవదు.  మన  ఈ  ఆయుషుషా  అననద్ 
త్ుఫానులో  ఉంచిన  దీపం  మాద్రి,  ఎపుపిడు 
ఆరిపోత్ుంద  తెలీనటులి  కణకణమూ  కొటుటి 
మిటాటిడుత్ూ  ఉంటుంద్.  అద్  తెలుస్ుకొన, 

రేపు  చ్యాల్సిన  మంచి  పనన  ఇపుపిడు, 

మరునాడు  చ్యవలసిన  దనన   రేపు- 

చ్స్ూతండాల్.  'ధరమం త్వరగా గడచిపోత్ుంద్' 

అన చెబుతారు కద, పెదదలు?! 

దు:ఖ స్ముదరంలోమునగి , దరీ-తెనూన 
తెలీకుండా  ఉనన  నాకు  నువ్వక  తెపపి  మాద్రి 
ఎదురుపడాడవ.   ఆహా!  ఏమి  నా  భాగయాము! 
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ఆడబోయిన  తీరథం  ఎదురైనటులి  అయియాంద్! 

నేను  నీ  స్హచరాయానన  క్రేందుకు 
త్హత్హలాడుత్ుంటే,  ఇంత్లోనే  ఎవరో 
అడగినటులి   నీ  అంత్ట  నువవ  ననున 
త్రింపజేయాలన ముందుకు వచిచే నలచావ. 

నీ వంట్ పుణాయాత్ుమలు ఈ లోకంలోనే ఎవవరూ 
ల్రు.   నీ  అంత్ట్వాడు   ఈ  గుడలిగూబన 
చూసి భయపడేదేమి?  నా పారిణాలు కాపాడతే 
చాలు-  నువవ  ఏ  పన  చెబితే  ఆ  పన  చ్సాతను. 

భయం  విడనాడ   నా  దగగరికి  రా.  నా  సేనహం 
ఉండగా ననున ఈ నీచ పక్షి  తాకేందుకు కూడా 
సాహసించదు.  నీ  పారిణానకి  నా  పారిణం  అడుడ 

వసాతను.  త్వరగా  వచిచే,  ఈ  వల  పన  పటుటి" 
అననద్. 

పిల్లి మాటలకు ఎలుక స్ంతోషించి, మెలలిగా ఆ 
పిల్లి   దగగరికి  పోయింద్.   అద్  చూసి, 

దూరంగా ఉనన గుడలిగూబ  నరాశపడ,  త్నకు 
ఇక   అకకూడ  పన  ల్దనుకొన,  తిరిగి 
చూడకుండా  వచిచేన తోరివ పట్టింద్.  

స్రిగాగ అదే స్మయానకి బోయవాడుకూడా  ఆ 
పారింతానకి  రాసాగాడు.  వెంట  వటకుకకూలు 
నాలుకలు  బారచాపి  పరుగెత్ుతకొన  రాగా 
అత్ను  'సాక్షాత్ూత  యమభటుడేమో' 

అనపిస్ుతనానడు. 

అత్ను  అలా  రావటానన  దూరం  నుండే 
గమనంచిన  పిల్లి  గుండలో  రాయి 
పడడటలియింద్.  భయంతో  వణికిపోత్ూ  అద్ 
ఎలుకతో  "మిత్రమా!   మనం  మాటలోలి  పడ 
ఏమారి  ఉనానం,  చూడు-అద్గ-  ఆ  దరిన 
వటగాడు  చ్తిలో  కట్టిను  పటుటికొన 
యముడమాద్రి   నడచి  వస్ుతనానడు.  ఆ 
దురామరుగడు  నా  కంట  పడనపపిట్నుండ  నా 
పారిణాలు పోయినటేలి అవత్ునానయి.  మనస్ు 
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అదుపుత్పిపి పోత్ుననద్.  ఇంక నా బరత్ుకంతా 
నీ  చ్తిలోనే  ఉననద్.   పుట్టి  బుద్ధ  ఎరిగాక 
ఇద్వరకు  ఎననడూ  నాకు  ఇటువంట్  కషటిం 
ఎదురవవల్దు.  స్మయం గడచిపోత్ుననకొదీద 
నాలో  అస్హనం  ఎకుకూవెైపోయి,  భయంతో 
ఒళ్ుళ  కంపిస్ుతననద్.  ననున  ఆ  కూరిరుడ  చ్తిలో 
చికకూనవవకు.  త్వరగా  విడుదల  చెయియా- 
త్వరపడు!" అన తొందరచ్సింద్. 

ఎలుక  మాత్రం  వల  చుటూటి  తిరుగుత్ూ, 

తారిళ్ుళ  కొరుకుత్ుననటులి  నట్స్ూత, 
'భయపడకు,  భయపడకు-  ఇద్గ 
విడపిస్ుతనానను'  అంటూ  వటగాడు  మరింత్ 
దగగరయేయాంత్  వరకూ  గడపింద్.  అటుపైెన, 

వాడు మరీ దగగరికి వచాచేక  గబగబా వల తారిట్న 
తెగకొరికి,  ఒకకూ  పరుగున  పోయి  త్న 
బొరియలో దూరింద్.   

అంత్వరకూ   భయంతో  నశ్చేషటిమెైపోయిన 
పిల్లికూడా,  ఆ  విధంగా   వల  తారిళ్ుళ 
ముకకూలవవగానే  దబదబా  త్నునకులాడ   వల 
నుండ  బయటపడంద్.  అంత్లోనే    త్న 
ఎదురుగా   నోరు  తెరచుకొన   నలబడడ 

యమభటుడలాంట్ వటకుకకూన చూసి,  అద్ 
మరోసారి వణికి, దగగరలో కనబడడ చెటుటి మీద్కి 
ఒకకూ గెంత్ున దూకి పరుగు పెట్టింద్. 

త్న పరియత్నం విఫలం అవవటమే కాక, 'వల 
కూడా  పాడైందేమి?'  అన  ఆశచేరయాపడడ 
వటగాడు ముకుకూన వలు వస్ుకొన కొంత్సేపు 
నలబడ,  ఆనక  వల  తారిళ్ుళ  మోస్ుకొన  త్న 
దరిన తాను పోయాడు.  

అంతా  స్దుద  మణిగాక,  పిల్లి  చెటుటి  ద్గి  వచిచే 
ఎలుక  కలుగు  ముందు  నలబడ  "మిత్రమా! 

ఇంకా కలుగులో దగి ఉనానవెందుకు? నీకునన 
పరోపకారగుణం  వలలి   నావంట్  బలవంత్ుడైన 
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మిత్ురిడు  నీవాడయాయాడు.  బయట్కి   రా!  నీ 
పలుకులతో  మరోసారి  నా  చెవలకు  విందు 
చ్యి.   ఇవాల్టినుండ  నా  స్ంపదలనీన  నీవి. 

నీకు  పెటటికుండా  ఒకకూ  మంచి  పదరథంకూడా 
తినేందుకు  నా  మనస్ు అంగ్కరించదు.  ఇక 
మీద  నాకు  చుటాటిలూ  పకాకూలూ  అనీననువవ. 

మా ఇంట్న నీ ఇల్లి అనుక్. నాతోపాటు వచిచే 
మాయింట్న  పావనం  చెయియా.  ఇవాళ్ళ-రేపు 
నీ అననపానాదులనీన మా  యింటోలినే.  

ఇద్గ,  నా  స్ంపదలు,  నా  జీవిత్ం  అంతా 
ఇకమీద  నీ  అధీనం.  ననున  నీవాడనుక్. 

పారిణాలను  కాపాడ  మహోపకారం  చ్సిన 
మిత్ురిడన  కృత్జఞుతా  పూరవకంగాకనీస్ం 
కౌగల్ంచుకొన  గౌరవించకుండా  నా  మనస్ు 
నలుస్ుతంద?  ఇపుపిడు   ననున  ఇంకా 
దూరంగా  ఉంచుతావెందుకు?  నీ 
కలుగులోంచి  వగిరం   బయట్కిరా,  ననున 
అకుకూన చ్రుచేకొన స్ంతోషపెటుటి!" అననద్. 

ఎలుక   కలుగులోంచ్  జవాబిచిచేంద్:  "పన 
నెరవరటంక్స్ం  ఒక్కూసారి   పగ  వానతో 
సేనహానకి  అంగ్కరించినపపిట్కీ,  తెల్వి 

గలవాడు  ఏమారడు.   ఇపుపిడు  నీ  తీపి 
మాటలకు  లొంగి,  నీతో  చెల్మికి 
అంగ్కరించటం  నాకు  పారిణాంత్కమే 
అవత్ుంద్.   ఇంత్వరకూ  నువవ  ఆ  వలలో 
చికుకూకొన   చాలా  అలసి  ఉనానవ;  బాగా 
ఆకల్గొన  ఉనానవ.   నీ  పొటటి  వెనునను 
అంటుకొన  ఉననద్.   కళ్ుళ  గుంటలు  పడ 
ఉనానయి.   నీకిపుపిడు  కావలసింద్   సేనహం 
కాదు;  ఆహారమే!   ఆ  ఆహారంక్స్ం  ఇంత్ 
సేనహానన  నట్స్ుతనానవ.  నీ  మాయమాటలకు 
లొంగి  పారిణాలు  క్లోపిమంటావా?   నీకు-నీ 
సేనహానకీ  వెయియా  నమసాకూరాలు.   ఇంక 
నీకికకూడ  వరే  పనల్దు.  సేనహం  పేరిట   నేను  నీ 
చ్త్  చికకూటం   జరగదు.  భరమలనీన  విడచి 
నీదరిన నువవ  పో.  ఇంత్కు ముందే కద ఆ 
వటగాడ  వలనుండ  త్పిపించుకుననద్?  మళీళ 
ఇంత్లోనే  ఈ   దురాశ  అనే  వలలో  ఎందుకు, 

చికుకూకుంటావ?"  అన  తిట్టి,  కలుగులోంచి 
బయట్కి రాక, ఎలుక స్ుఖంగా ఉననద్. 

ఆ  మాటలకు  మనస్ు  విరుగగా,  పిల్లికూడా 
చ్త్ చికికూన డబుబును పోగొటుటికునన వాడలాగా 

11



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం -62

ముఖం  చిననబుచుచేకొన   చెటుటినెకికూ 
పోయింద్. 

కాబట్టి,  ఒక్కూసారి  శత్ురివతోకూడా  మనకు 
నెరవరవలసిన  అవస్రాలు  ఉంటాయి. 

అలాంటపుపిడు  ఏమారి  ఉండటం  మాత్రం 
మంచిద్  కాదు.   ఈ  విషయంలో 

ఆలోచించవలసింద్  మరేమీ   ల్దు.   

నువవ ఇక బదులు చెపపికు.  ఈసారికి కాకితో 
మిత్రతావనన  అంగ్కరించు"  అన,  ఇంకా 
దనకొచిచేన  అనుమానాలననట్కీ  త్గిన 
జవాబుల్చిచేంద్ హంస్.  

(త్రావత్ ఏమయింద వచ్చేసారి..) 

పువవలునానయ్ పువవలు!

మలలి పువవలు, మొగల్ పువవలు
మాలతీ మందర పువవలు
పువవలునానయ్ పువవలు!

ఎవవరరుగన  తోటనుంచ
పువవలనోనక్సి తెచాచే   
పువవలునానయ్ పువవలు!

బాట చివవర క్టలో ఒక 
చోట చకకూన తోట ఉననద్
తోట లోపల పూట పూటా
పాట పాడే పిటటిలుననవి

చెటుటి చెటుటికు పోయి పిటటిలు
చిట్టి పాటలు పాడగానే
పాటలనీన పువవలై ఆ
తోటనండావిరగబూసాతయ్! 

“పువవలునానయ్ పువవలు!

స్ననజాజులు, బొండు మలలిలు
సాట్ ల్న గులాబి గుత్ుతలు
కమమ కమమన కొమమ స్ంపంగి
గుముమగుమమను పొగడ పువవలు
పువవలునానయ్ పువవలు..

        -నండూరి రామ మోహన రావ
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అ స్ ల నై  స్ ం ప ద  
'ఇత్రులకు సాయం చ్సేత   మన    స్ంపద    పద్ంత్లౌత్ుంద్  ' అన రాస్ుతనానడు అఖిల . నజమేనా...? 

సేకరణ: కె.అఖిల, ఎనమిదవ త్రగతి, జి.పరి.ప. సెకండరీ పాఠశాల, త్రాల పల్లి, వరంగలులి జిలాలి. 

సోమనాథం  వట్టి  పిసినారి.  తిన-తినక  చాలా 
కూడబెటాటిడు. 

అంత్లో  చుటుటి  పరికకూల  ఊళ్ళలో   దొంగలు 
పడుత్ునానరన  సోమనాథానకి  తెల్సింద్. 

'దొంగలు  త్మ  ఊళ్ళనూ  పడచుచే!  త్న 
ఇంట్కే  రావ్చుచే!'  అన  భయం  వసింద్ 
సోమనాథానకి. దంతో త్ను కూడబెటుటికునన 
స్ంపదనంతా  భదరంగా   దచి  పెటాటిలన 

నరణయించుకునానడు. 

భారయా  స్ుగుణను  పిల్చి-  "మనం 
స్ంపాద్ంచిన  స్ంపద  మొతాతనీన   రండు 
భాగాలు  చ్సి   పంచుకుందం.  నేను  నా 
భాగానన  నాకు  తెల్సిన  చోట  దసాతను.  నీ 
భాగానన నువవ నీకు తెల్సిన చోట దచు. ఒక 
వళ్  దొంగలు  పడ  మన  ఇలులి  కొలలిగొడతే  ఒక 
భాగం  పోయినా   ఇంక్  భాగం   దకుకూత్ుంద్" 
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అనానడు. 

"మీరు  చెపిపినటుటి  చ్సాతను;  కానీ  నా  భాగానన 
నేను  ఎకకూడ  దచానో  మీరు   అడగకూడదు" 

అంద్ స్ుగుణ. 

'ఎకకూడైనా దచి పెటటినవవ, సొముమ  క్షేమంగా 
ఉంటే   అంతే  చాలు'  అనుకునన  సోమనాథం, 

ఆమె షరత్ుకు ఒపుపికునానడు.  

అలా   6 నెలలు గడచాయి. 

అనుకుననటులిగానే   దొంగల  ముఠా  కళ్ుళ 
ఊళ్ళన   భాగయావంత్ుల  ఇళ్ళననట్మీద 
పడాడయి.  అందరినీ   నలువనా   దచారు. 

సోమనాథం  ఇంటోలి  ఉనన  వస్ుతవలనీన  దొంగల 
పాలయాయాయి.   'పోనీల్,  అయినా  నేను 
దచిన  సొత్తంతా  భదరంగా  ఉంద్  కద!' 

అనుకొన  నబబురంగా  ఉనానడు   సోమనాథం. 

దొంగలు  వెళ్ళపోయాక  త్ను  స్ంపద  దచి 
పెట్టిన చోటుకు వెళ్ళ చూసేత ఏముంద్, అకకూడ 
చిల్లి గవవ కూడా ల్దు! 

సోమనాథం ఘొలులిమనానడు. అంత్లో  భారయా 
స్ుగుణ వచిచే ఓదరిచేంద్.  ఆయన అడగాడు 
భారయాన- "కనీస్ం  నేను నీకు దచమన ఇచిచేన 
సొత్తయినా  జాగరిత్తగా ఉంద?" అన. 

"జాగరిత్తగానే  ఉంద్లండ!" అననద్ స్ుగుణ. 

"పద,  చూదదం!"  అన  సోమనాథం 
తొందరపడాడడు. 

స్ుగుణ  సోమనాథానన  ఒక  మురికివాడకు 
తీస్ుకెళ్ళంద్. ఆ వాడ జనం మొత్తం పరుగున 
వచిచే వాళ్ళదదరికీ మరాయాదలు చ్శారు. "అమామ, 
మీరు  చ్సిన  సాయం  వలలి  మేము  ఇలా  చలలిగా 
బరత్ుకుత్ునానం.  మీరు  ఇచిచేన  డబుబుతోనే 
మేము  పొలాలు  కొనుకొకూన  సాగు 
చ్స్ుకుంటునానం.  మా  పిలలిలు 
చదువకుంటునానరు;  ఉదయాగాలు 
చ్స్ుతనానరు.  మా  మాట  పరికారం   మేము  పరితి 
నెలా  మీకు  కొంత్  డబుబు,  అలాగ్   పంటలో 
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వాటాగా  స్ంవత్సిరానకి  ఇంత్   ధానయాం 
పంపిసాతం" అనానరు. 
వాళ్ళ  అభిమానం,  గౌరవ  మరాయాదలు  చూసిన 
సోమనాథం  కళ్ుళ  చెమమగిలాలియి.  "నేను 
దచింద్  దొంగల  పాలైంద్,  కాన  నువవ 
దచినద్  పద్ంత్లై  మనకు  మంచి  చ్సోతంద్. 

ఒకపుపిడు  స్ంపాద్ంచడమే  గొపపి 

అనుకునానను.  కానీ  'ఇత్రులకు 
స్హాయపడడం  అంత్కంటే  గొపపి'  అన 
తెల్యజేశావ  నువవ.  అస్లైన  స్ంపదంటే 
ఏమిటో  ఇపుపిడు   తెల్సి  వచిచేంద్  నాకు!" 

అనానడు  సోమనాథం, విపాపిరిన ముఖంతో . 
భరతలో  వచిచేన  మారుపిను   చూసి  స్ుగుణ 
ఎంతో ఆనంద్ంచింద్. 
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చా లా  పూ ర !

రాం: నువవమెైనా విదేశాలు చూసావా?

వాస్ు: ల్దు. నేను చాలా పూర!

రాం: అయితే సింగపూర వెళ్ళ రావచుచేగా..?

తె లీ ద ు !

రవి: డరిైకీలినంగ్ అంటే ఏంట్రా?

సోమేష: బటటిల్న ఉత్కుకూండా ఎండలో ఆరబెటటిటం అయియాంటుంద్రా!

వ రే వా డ   స్ మ స్ యా !

విల్కరి:  మీకు ఫెైట్ంగ్ స్నలింటేఎందుకు అంత్ ఇషటిం?

హీరో: అవనీన  నేను చ్యకకూరేలిదుగా, డూప్ చ్సాతడు, అందుకన!

నవవండ!
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మా ర ు  అ డ కూ కూ డ ద ు  
మామూలుగా  అయితే  మారు  అడగొచుచే,  కానీ ఇటాలింట్  పరితేయాక స్ందరాభలలో   మటుకు నాలుకన అదుపు  
చ్స్ుక్వాల్సిందే..ఇద్గ, చదవండ  దశాన పంపిన హాస్యాకథ.. 

సేకరణ: ఎం.దశాన, పదవ త్రగతి, రిషీవాయాలీ స్ూకూల , మదనపల్లి. 

రత్నపురం  అనే   పలలిటూళ్ళ   ఒక  చినన 
పెంకుట్ంటోలి  కాపురం  ఉండేవారు, 

స్ుబాబురావ  అత్న  భారయా  స్ూరయాకాంత్ం. 

స్ుబాబురావ  ఆ  ఊరి  బళ్లి   మాష్టిరు-  గొపపి 
శాంత్  స్వభావి.  అయితే   ఆయన   భారయా 
స్ూరయాకాంత్ం  మాత్రం  నజంగా 

స్ూరయాకాంత్మే:  పరమ   గయాయాళ్.  భరత  ఏం 
చెపిపినా  వినేద్  కాదు;  ఎపుపిడూ  పొరుగు 
వాళ్ళతో త్గాద పడటం, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి 
పుచుచేలు  చెపపిడంతో  స్మయం  గడపేద్. 

అయితేనేమి,  ఆమె  చ్సే  గుతితవంకాయ  కూర 
అంటే   మటుకు  స్ుబాబురావకు   పారిణం.  అద్ 
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ల్కుండా త్ను ఉండల్డు! 

ఒక  రోజు  స్ుబాబురావ  చాలా  కంగారు 
పడుత్ునానడు. 

"ఏంటండ,  అంత్  కంగారుగా  ఉనానరు?" 

అంద్ స్ూరయాకాంత్ం, రండు ఇడలిలు పెట్టి కాస్త 
పచచేడ విద్ల్స్ూత.  
స్ుబాబురావ క్పపిడకుండా "ఈ రోజు స్ూకూలు 
ఇనెసిపెకటిర  రామారావ  గారు  వస్ుతనానరు..." 

అన  ఇంకేద  చెపపిబోయాడు.  ఆయన 
చెపుతననద్  వినపించుక్కుండా  బయట  ఏవ 
మాటలు  వినబడుత్ుంటే  అటు  పరిగెతితంద్ 
స్ూరయాకాంత్ం.  

'ఈసారనైా  హెడ్  మాషటిరగా  పరిమోషన 
ఇపిపించమన  ఇనెసిపెకటిరిన  అడగాల్' 

అనుకుంటూ  బడన  చ్రాడు   స్ుబాబురావ. 

త్రగతి గద్లో  పిలలిలకి హాజరు వయసాగాడు- 

"లక!" 

"ఎస్ స్ర!" 

"బాలూ!" 

"ఎస్ సార!" 

"వినయ్..!" 

హఠాత్ుతగా  పిలలిలందరూ  ల్చి  నలబడాడరు. 

"ఏమయింద్రా?"  అన  స్ుబాబురావ 
అడగ్లోపు  ఇనెసిపెకటిర  రామారావ  లోపలకి 
వచ్చేశాడు.  

"ఇహిహి.  రండ  సార.  మీ  క్స్మే  ఎదురు 
చూస్ుతనాన"  అనానడు స్ుబాబురావ.  "ఇద్గ 
లక!  సార  కి  మంచినీళ్ుళ  తీస్ుకురా"  అన 
పురమాయించి,  సారుకు  కురీచే 
చూపించాడు. 

"ఈ  మరాయాదలు స్రేనయాయా!  ఏదీ  ఈ  పాఠం 
చెపుపి.   ఎలా  చెపాతవ  చూదదం"   అనానరు 
ఇనెసిపెకటిర  గారు  విస్ుగాగ,  లక  తెచిచేన 
మంచినీళ్ుళ తాగుత్ూ.  

స్ుబాబురావ  పాఠం   చెపుతండగా  ఆయన   త్న 
నోట బుక్ లో ఏవవ రాస్ుతనానరు.  

స్ుబాబురావ  చిననపిలాలిడలాగా  'ఎపుపిడపుపిడు 
సాయంత్రం   గంట  మోగ్  టై్ం  అవత్ుంద' 

అన ఎదురు చూస్ూత ఉనానడు.  

ఆఖరికి  గంట  మోగింద్.   పిలలిలందరూ 
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వెళ్ళపోయాక,  స్ుబాబురావ  ఇనెసిపెకటిర  గారిన 
త్న  ఇంట్కి  రాతిరి  భోజనానకి  రమమన 
ఆహావనంచాడు. 

"నేను  అలా  ఊరంతా  తిరిగి  చూసి  వసాతను. 

ఈలోపు  అనన  ఏరాపిటూలి  పూరిత  చ్స్ుక్ండ!" 

అంటూ  రచచేబండవెైపు  వెళ్ళరు  ఇనెసిపెకటిర 
గారు. 

అపుపిడు  గురొతచిచేంద్  స్ుబాబురావకు-  ఇంటోలి 
ఉననద్ స్ూరయాకాంత్ం! ఆమెకి త్ను ఈ వంట 
స్ంగతి  ఇంకా  చెపపిల్దు!  చ్స్ుతంద, 

చెయయాద,  ఏమంటుంద?!  'వంట 
చ్యడానకి  త్నను   ఎలా  ఒపిపించాలా'  అన 
ఆలోచిస్ూత  ఇంట్వెైపు  వగంగా  నడచాడు 
స్ుబాబురావ. 

"ఏమేవ!  ఒకసారి  ఇలా  రా.  నీతో  ఒక ముఖయా 
విషయం చెపాపిల్"  అనానడు.  

పకికూంట్  రాములమమతో  మాటాలిడుత్ునన 
స్ూరయాకాంత్ం విస్ుకుకూంటూ  "ఏమిటో అంత్ 
ముఖయా  విషయం"  అంద్  చ్త్ులు 
ఊపుకుంటూ బయటే  నలబడ.  

అయితే  స్ుబాబురావ  అదృషటిం  కొదీద 
రాములమమ  త్న  ఇంట్కి  వెళ్ళపోయింద్- 

స్ూరయాకాంత్ం లోపలకి వచిచేంద్.  

"ఇంకాసేపటోలి  ఇనసెపికటిర  గారు  మనంట్కి 
భోజనానకి  వస్ుతనానరు"  అనానడు 
స్ుబాబురావ, నబబురంగా.  

"వసేత  ..?  మీరే  వండుక్ండ-  నా  వలలికాదు, 

ఇపపిట్కిపుపిడు  వంటలు  చ్యాలంటే!" 

అంద్   స్ూరయాకాంత్ం  త్టాలున. 

"అద్  కాదే,  ఈరోజు  నువవ  గుతిత  వంకాయ 
కూర  చెయియా.   ఎనానళ్ళగానో  పరిమోషన 
అడుగుదమనుకుంటునానను  కద! 

ఇపుపిడు  నీ  వంకాయ  కూర  తినానడంటే 
పరిమోషన  గాయారంటీగా  ఇచ్చేసాతడు"  అనానడు 
స్ుబాబురావ మెత్తగా.  

"మీకు  పరిమోషన   రావడానకి  నేను  వంకాయ 
కూర  వండాలా,  నాకేం  లాభం?"   అంద్ 
స్ూరయాకాంత్ం   పళ్ుళ   బిగబట్టి. 
"ఈ ఒకకూసారీ నా మాట వినవ, ఈ పరిమోషన 
క్స్ం  ఎనానళ్ళగానో  ఎదురు  చూస్ుతనానను. 
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నాకు  పరిమోషన  రాగానే  కంచి  నుండ  రండు 
పటుటి  చరలు  తెపిపిసాతనుల్,  నీకు!"  అనానడు 
స్ుబాబురావ, చివరి   అస్తరం   పరియ్గిస్ూత. 
మొదట్  మాటకి  ముఖం  తిపుపికునన  కాంత్ం, 

'పటుటి చరలు' అనగానే  ఇటు తిరిగింద్- "స్రే! 

నేను వంకాయ కూర చ్సాతను. అయితే ఇంటోలి 
నాలుగు  కాయల్  ఉనానయి.   మొదట 
ఆయనకొకట్, మీకొకట్ వసాతను.  నేను చ్సిన 
కూర  ఆయనకి  త్పపికుండా  నచుచేత్ుంద్, 

కనక మారు అడుగుతారు;  వసాతను.  మీరు 
మటుకు   మారు  అడగకూడదు.  మిగిల్  ఆ 
ఒకకూ  వంకాయా  నాద్.  నా  వంకాయన  మీరు 
గనక   మారు  అడగారో-  నేనేం  చ్సాతనో  నాకే 
తెల్యదు-జాగరిత్త!"  అంద్ .  
"నేను  మారు  అడగనే  అడగను.  నీ  వంకాయ 
నువవ  తిందువ  గాన!"   అనానడు 
స్ుబాబురావ, ఎటాలిగ  భారయా  వంట చ్యడానకి 
ఒపుపికుననద్ కద అన పొంగిపోత్ూ. 

అననటేలి స్ూరయాకాంత్ం  నాలుగు  వంకాయలతో 
గుతిత  వంకాయ  కూర  వండంద్.   వంట 
వాస్నతో  ఇలలింతా  ఘుమఘుమలాడంద్. 

ఇనెసిపెకటిర  గారు  రాతిరి  భోజనానకి  వచాచేరు. 

కాంత్ం  దీపం  వెల్గించి  నట్టింటోలి  పెట్టింద్. 

కాసేపు  కబురులి  చెపుపికునానక,  ఇనెసిపెకటిర 
గారిన భోజనానకి   ల్వమనానడు  స్ుబాబురావ. 

అతిధ చ్త్ులు కడుక్కూవడానకి బకెకూటోలి నీళ్ుళ 
తెచిచే పెరటోలి  పెట్టింద్ స్ూరయాకాంత్ం.  అకకూడ 
కాస్తంత్ కూడా వెలుగు ల్దు. ఎలాగ చ్త్ులు 
కడుకుకూన  భోజనానకి  కూరుచేనానరు 
స్ుబాబురావ, ఇనసెపికటిరూ. 

స్ూరయాకాంత్ం వడడంచింద్.  వంకాయ కూరన 
మెచుచేకుంటూ  తింటునన  ఇనసెపికటిరిన  చూసేత 
స్ుబాబురావకి   చాలా  ఆనందంగా  ఉంద్- 

'పరిమోషన  త్పపికుండా  ఇసాతడు.  మా  కాంత్ం 
గుతిత వంకాయ కూర తింటే ఇక అంతే, మనం 
చెపిపినటులి  వింటారు  ఎవరైనా'  అన 
అనుకుంటూ  'మారు  అడకూకూడదు'  అనన 
స్ంగతి మరిచేపోయాడు!  

ఇనెసిపెకటిర  గారికి  మారు  వసినపుపిడు  త్ను 
కూడా  మారు  వయించుకునానడు 
స్ుబాబురావ:  పళ్ుళ  కొరుకుకూంటూ  వడడస్ుతనన 
స్ూరయాకాంతానన అస్లు చూడనే ల్దు!  
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ఇదదరూ  భోజనాలు  ముగించి,  చ్త్ులు 
కడుక్కూవడానకి ల్చారు.  

ముందుగా  చ్త్ులు  కడుక్కూవడానకి 
ఇనసెపికటిర  గారు   వచాచేరు.   చకటోలి  ఏమీ 
కనబడటం  ల్దు.   అంత్లో   బరువెనై 
వస్ుతవద    ఆయన  నెతితమీద   ఠపాలుమన 
పడంద్- ఆ వెంటనే మళీళ.. మళీళ! నకతారిలు 
కనపించినెై ఆయన కళ్ళకి! 

"నాకు  ల్కుండా  కూర  అంతా  తినేసాతవా! 

మారు  అడగనన  చెపిపి  మారు  అడుగుతావా! 

మారు  అడుగుతావా!"  అంటూ  ఇత్తడ 
చెంబుతో  నెతిత  మీద  మొట్టికాయలు  వసింద్ 

కచచేగా  స్ూరయాకాంత్ం,  ముందుగా  చ్త్ులు 
కడుకుకూనేందుకు  వచిచేంద్  స్ుబాబురావ 
అనుకున. 

ఆవిడ దబబులకి అద్రిపోయిన ఇనెసిపెకటిర గారు 
ఒకకూ పరుగున వీధలోకి వచిచే పడాడరు.  

"ఏమయింద్  సార?  ఆగండ  సార!  ఆగండ 
సార!"   అంటూ  స్ుబాబురావ  అత్న  వెంట 
పడాడడు. 

కానీ  ఏం  లాభం?   జరగవలసిన  అనరథం 
జరిగిపోయింద్.   ఇపుపిడు  స్ుబాబురావ 
పరిమోషన   గాల్లో  కల్సిపోయినటేలి!  

20

న ర వా న ర ం !

టీచరు:  నరుడకి వానరుడకి తేడాఏంట్రా?

విదయారిథ: 'వా' సార!

అ ర థ తె ల్ వి !

టీచరు: అరథరాతిరికి వయాతిరేకపదం ఏంట్రా?

విదయారిథ: అరథ పగలు సార!

న ల ు వె క కూ డ ?!

హెడామస్టిరు గారు: అడడగాడదలు ఎకకూడుంటాయి?

మాసాటిరు: కాల్జీలో  బాయాక్ బెంచలో ఉండ కూస్ుతంటాయి!

నవవండ!
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మ ు స్ లా య న  - ఆ వ  
మన  పన  మనం  చ్స్ుక్వటానన  మించింద్  వరే  ఏదీ  ల్దు.  ఇద్గ,  ఈ  కథలో  ముస్లాయన  క్రిక  చివరికి  
అటాలిగ్ నెరవరింద్ ... !
కథనం: ఎన. స్వరణలత్, 8 వ త్రగతి, జి.పరి.ప. సెకండరీ పాఠశాల, త్రాలపల్లి, వరంగలులి (జిలాలి) 

అనగనగా ఒక  ముస్లాయన  ఉండేవాడు. 

అత్న దగగర ఒక ఆవ ఉండేద్. 

ముస్లాయన  చాలా  పేదవాడు.  ఒక 
స్ంవత్సిరం  వానలు  స్రిగాగ  పడల్దు. 

ముస్లాయనకి రోజులు గడవటం కషటిమెైంద్. 

చ్సేద్  ల్క,  ఆ  ఆవను  అమేమందుకు   స్ంత్కి 

బయలు దేరాడు. 

స్ంత్కి  వెళ్ళ  దరిలో   ఒక  కాలువ  ఉననద్. 

దనన దటడానకి  ఇషటిపడల్దు ఆవ. 

దనన ఎంత్   బరతిమిలాడనా  పరియ్జనం ల్క 
పోయింద్. ఆవ జానెడంత్ కూడా  కదల్లిదు. 

విస్ుగు  వచ్చేసింద్  ముస్లాయనకి.  అటూ 
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కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం -62

ఇటూ  చూసేత  అత్నకి   దూరంగా  నలబడ  ఇటే 
చూస్ుతనన కుకకూ ఒకట్ కనపించింద్. 

ఆయన ఆవను అకకూడే  వద్ల్సి  కుకకూ దగగరికి 
వెళ్ళడు. వెళ్ళ, "కుకాకూ! కుకాకూ! నువ్వచిచే 
నా  ఆవను  కరువ,  ఆద్  కాలువ 
దట్పోత్ుంద్!" అనానడు. 

కుకకూ  ఒపుపిక్ల్దు.  "పాపం!  ఆ  ఆవన 
కరవటం  ఎందుకు,  అనవస్రంగా?" 

అనుకుననద్. 

అంత్లో  కాలవ  ఒడుడన   ఒక   కరరి  కనపించింద్ 
ముస్లాయనకు. 

"ఈ  కుకకూ  ఎంత్కీ  మాట  వినటం  ల్దు.  దీన 
పన  చెపాపిల్"  అనుకొన  అత్ను  కరరి  దగగరికి 
వెళ్ళడు. 

"కరారి!  కరారి!  రా!  కుకకూను  బాదు!  నువవ 
బాద్తే,  అపుపిడు   కుకకూ  వచిచే  ఆవను 
కరుస్ుతంద్;  ఆవ  కాలువ  దటుత్ుంద్" 

అనానడు. 

కరరి  ఎందుకు  కదులుత్ుంద్?  అద్   అస్సిలు 
కదలల్దు. 

ముస్లాయనకి  ఇపుపిడు  కరరి  మీద  కూడా 
క్పం  వచిచేంద్.  అటూ  ఇటూ  చూసే  స్రికి, 

అకకూడకి  దగగరోలినే  చమల  పుటటి  ఒకట్ 
కనపించింద్.  చమలనీన   హడావిడగా  అటూ 
ఇటూ  తిరుగుత్ునానయి-  ఏవవ 
మోస్ుకొస్ుతనానయి. 

ముస్లాయన చమల దగగరికి వెళ్ళ- 
"చమలాలిరా! చమలాలిరా!  మీరు పోయి కరరిను 
కొరకండ;  అపుపిడు  అద్  పోయి  కుకకూను 
కొడుత్ుంద్;  కుకకూ  పోయి  ఆవను 
కరుస్ుతంద్; ఆవ కాలువ దటుత్ుంద్!" అన 
చమల్న అడగాడు. 
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కాన  చమలు  కూడ  ఒపుపిక్ల్దు.  'చ్స్ుతనన 
పనన  ఆపి   ఊరికే   కరరిను  ఎందుకు  కొరకాల్, 

మేం కొరకం!' అనుకునానయి. 

ముస్లాయనకు చమల మీద క్పం వచిచేంద్. 

అంత్లో  అకకూడ గింజల్న ఏరుకుంటునన  క్డ 
ఒకట్  కనబడంద్  ఆయనకు.  'వీట్  పన 
చెబుతాను ఆగు!' అన, క్డ దగగరికి వెళ్ళడు. 

"క్డ,  క్డ,  చమలను  తినెయియా.  అపుపిడు 
అవి పోయి కరరిను  కొరుకుతాయి;  కరరి పోయి 
కుకకూను  కొడుత్ుంద్;  కుకకూ  పోయి  ఆవను 
కరుస్ుతంద్;  అపుపిడు  ఆవ  కాలవ 

దటుత్ుంద్" అన బరతిమిలాడాడు. 

కానీ  క్డ  "కొకొకూకొకూకొకూ"  అంటూ  దూరం 
పారిపోయింద్. 

ఇంక ఇపుపిడేం చ్యాల్? ఇంకేమీ చెయయాల్క, 

ముస్లాయన  "వీట్న  బరతిమిలాడడం 
ఎందుకు?  నేనే  ఈ  కరరితో  కొట్టి  కాలువ 
దట్సాతను  చూడు'  అన  కట్టితో   ఆవను 
గదమాయించాడు.  వెంటనే  ఆవ  కాలువ 
దట్ంద్. 

సొంత్గా పన చ్స్ుక్టానన  మించింద్  వరే ఏదీ 
ల్దు!
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పు స్ తక  సా న న ం !

ఒకసారి వెంగళ్పపి వయావసాయ అధకారిగా ఉనన కాలంలో ఆయనకొక ఫోను వచిచేంద్:

ఫోనులో వయాకిత :  మా యింటోలి  ఉనన వయావసాయ పుస్తకాలకు బాగా చెదలు పడుత్ునానయి. ఏం 
చ్యమంటారు?

వెంగళ్పపి టకుకూన జవాబిచాచేడు:  మలాథియాన పురుగుమందు  వంద మిలీలి లీటరలికు గాను 
నూరు లీటరులి నీళ్ుళ కల్పి పిచికారీ చెయయాండ! 

నవవ!
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పు ట్ టిన  రో జు  బ హు మ తి
రచన: కారింతి చదువల, తొమిమదవ త్రగతి(A), పరిభుత్వ ఉననత్ పాఠశాల, ట్కకూల్. 

ట్కకూల్  బళ్ళ  చద్వ  స్ుందర,  మాధవ లు 
మంచి  సేనహిత్ులు.  ఇదదరికీ  జీవశాస్తరం  అంటే 
చాలా  ఇషటిం.  జీవశాస్తరం  బోధంచ్  రమేష  సార 
అంటే మరీ ఇషటిం. 

రమేష  సార  పిలలిలకు  అచుచేపుస్తకాలోలించి 
బోధంచటం  మాత్రమే  కాదు-  వాళ్లిచ్త్ 
రకరకాల  సెనైుసి  పుస్తకాలు  చద్విసాతరు. 

ఇత్రులతో  పేరిమగా  మెలగటం  ఎటాలిగ 

నేరిపిసాతరు.  ఇక  ఆయనంటే  పిలలిలకు  ఇషటిం 
ఎందుకుండదు? 

ఆరోజు  సాయంత్రం  బడ  మూసేసాతరనగా 
గురొతచిచేంద్  స్ుందర-మాధవ లకు.   రమేష 
సార  ఆరోజున  ఏద  మంచి  పాఠం 
చెపాతననానరు.  ఆటలోలి  పడ  తాము  ఆ  స్ంగతి 
మరచారు! 
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స్ుందర,  మాధవ  ఇదదరూ  ఆయాస్పడుత్ూ 
పరుగెత్ుతకొన వచ్చేస్రికి రమేష సార   పుస్తకాలు 
స్రుదకుంటునానరు. 

"సార! 'ఇవాళ్ళ ఏద పరితేయాకమెైన  రోజు-  మీకు 
ఓ  మంచి  పాఠం  చెపాతను'  అనానరు,  మీరు. 

ఆటలోలి  పడ  మేం  మరచ్పోయాం  సార! 

కమించాల్" అనానరిదదరూ వగరుస్ూత. 
"ఒళ్ళంతా  మటేటిమిటారి,  వెళ్ళ  కడుకొకూన 
రండ!" అనానరు రమేష మాసాటిరు. 

"ఈ  స్మయానకి   రోజ  టాయాంకులో  నీళ్ుళ 
అయిపోత్ునానయి  సార.  అందుకన  ఇక 
రోజ   ఇంట్కెళ్ళకే   కాళ్ుళ  చ్త్ులు  చకకూగా 
కడుకుకూనేద్" అనానడు స్ుందర. 

"అదే,  ఇవాళ్ళ  నేను  చెపాతననన  పాఠం!  అటు 
చూడండ  జాగరిత్తగా-  మీరంతా  లంచ 
బాకుసిలను  కడుకుకూనానక   నీళ్లి  కుళ్యిలు 
కట్టియయాల్దు,  గమనంచారా?  రోజ  అలా 
వద్ల్స్ూతనే  ఉనానరు.  అందుకనే 
సాయంతారినకి  ఇక  టాయాంకులు  ఖాళీ 
అయిపోత్ునానయి.  అవవవామరి!?" 

అనానరు రమేష మాసాటిరు.  

అంత్లోనే  మరికొందరు  పిలలిలు  వచిచే 
చ్రుకునానరు మాసాటిరి చుటూటి. 
"ఇద్  ఏ  ఒకకూరి  బాధయాతో  కాదు  స్ుందర! 

ఉమమడ  బాధయాత్.  మన  దేశంలో  నీట్  వాడకం 
కంటే  వృధానే  ఎకుకూవ-  తెలుసా?"  మాసాటిరి 
మాటలకు పిలలిలందరికీ సిగగనపించింద్. 

"నజమే  మాసాటిరూ! మా ఊళ్ళకూడా మొనన 
మొననట్  వరకూ అదే  స్మస్యా.  అయితే  మేం 
పిలలిలం  నీళ్లిన  వృధా  చ్యకుండా  జాగరిత్త 
పడటం చూసి, ఊళ్ళ పెదదవాళ్ుళ కూడా చాలా 
మారిపోయారు.  ఇపుపిడు  అందరూ  నీళ్ళన 
పొదుపుగానే  వాడుత్ునానరు"  చెపాపిడు 
కారింతి. 

"నా  పుట్టిన  రోజున  ఒక  మంచి  మాట 
విననందుకు  నాకెంతో  స్ంతోషంగా  ఉంద్రా" 

అనానరు  మాసాటిరు,  ముఖంలో  ఆనందం 
త్ళ్ుకుకూమనగా. 

విదయారుథలందరూ  గట్టిగా  ఆశచేరయాపోయారు- 

"నజంగానా?!  జనమద్న  శుభాకాంకలు 
మాసాటిరూ!" అనానరు. 
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"ఈ  స్ందరభంగా   మీరు  మాక్   పారీటి  ఇవావల్ 
మాసాటిరూ"  అడగారు  కారింతి,  మాధవ 
చనువగా. 

రమేష   మాసాటిరు  నవవత్ూ  "ధాంకూయా.  నేను 
పారీటి  ఇసాతను..మరి  మీరంతా  నాకు  ఏం 
బహుమతి  ఇసాతరు?" అడగారు. 

"ఇక మీదట బడలో ఎననడూ ఒకకూ చుకకూ నీరు 
కూడా  వృధా  చ్యమన   పరితిజఞు  చ్స్ుతనానం 
మాసాటిరూ"  అనానరు,  రమేష  మాసాటిరి 
అంత్రంగం తెల్సిన  కారింతి. 

"ఆహా!  బాగుంద్.  ఇకకూడే  కాదు  పిలలిలూ! 

రోజ  కాల్జీ  పిలలిలు  లంచ  బాకుసిలు  కడగ్ 
చోట చాలా నీళ్ుళ మడుగు అవత్ునానయి. ఆ 
నీరంతా  మొకకూలకు  మళ్ళంచ్ందుకు  నేను 
ఇవాళ్ళ  కాలవలు  తీసాతను.  అద్  నేను  మీకిచ్చే 
పారీటి" అనానరు మాసాటిరు. 

"మేం  ఒపుపిక్ం   సార...  అద్  మా  పన!" 

అరిచాడు మాధవ. 

"స్రేల్.  మరి   మీరు ఆద  చ్సిన నీళ్ళతో మన 
బడలో  కూరగాయలు,  పండులి   పండసాతను- 

అవ  నేను  మీకిచ్చే  చాకెలిటులి!"  అనానరు 
మాసాటిరు నవవత్ూ. 

పిలలిలందరూ  స్ంతోషంగా  చపపిటులి  కొటాటిరు. 

"మేము సెతై్ం ఈ పనలోచ్త్ులు కలుపుతాం.. 

దయచ్సి  కాదనకండ  మాసాటిరూ"  అన 
అరిచారు. 

మాసాటిరు  ఆనందంగా  "స్రే,  మీలాంట్ 
విదయారుథలు  అందరూ  మేము  సెైత్ం  అంటూ 
ముందుకు  వసేత  పరాయావరణానన  కాపాడటం 
చిట్కెలో  పన.  ఇంత్కంటే  నాకు  పుట్టినరోజు 
బహుమతి ఏముంటుంద్?!" అనానరు కారింతి 
భుజానన పేరిమగా త్డుత్ూ. 
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"ఈసారి  పరీకలోలి    పిలలిలవవరూ జవాబులు వారియల్దు. దనకి కారణం పూరితగా పరిభుత్వం వారిదే  ”
విననవించుకు-నానరు  ఓ  బడ పరిధానోపాధాయాయులవారు.

“ఏమెైంద్? ఎందుకు రాయల్దు?” అడగారు డ య వ గారు.

“పరిశనపత్రంలో అచుచే త్పుపి పడంద్: 'ఈ కిరింద్ జవాబులకు  స్రైన పరిశనలు   ఇవవండ' అన పడంద్.  పిలలిలందరూ  
పరిశనలు  రాసి  బయట్కి వచ్చేశారు!”  బాధగా  చెపాపిరు పరిధానోపాధాయాయులవారు!”



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం -62

సి పి రి ట  
పెంపుడు  జంత్ువలంటే   ఎవరికైెనా  ఇషటిమే.  అయితే  వాట్కేమనాన   అయితే  మటుకు  పిలలిలకు  చాలా బాధ  
వస్ుతంద్- ఈ కథలో గురారినన పెంచుకునన రాముకి  వసినటులి. అపుపిడేం చెయాయాల్? -ఇద్గ, చదవండ... 

రచన: ట్.రోహిత , 4 వత్రగతి, రిషివాయాలీస్ూకూల. 

ఒక  ఊరిలో   రాము  అనే   పిలలివాడు 
ఉండేవాడు.  వాడు  చాలా   బుద్ధమంత్ుడు. 

ఎందుక్ తెలీదు, కానీ వాడకి  'గురారిలు' అంటే 
చాలా   ఇషటిం.  ఎపుపిడూ   కూరొచేన   గురారిల 
బొమమలు  వస్ూత ఉండేవాడు.  

వాడ  సేనహిత్ులందరూ  వాడ  బొమమల్న   బల్ 

మెచుచేకునేవాళ్ుళ.  'ఇటాలింట్  గురరిం  నాద్, 

అటాలింట్  గురరిం  నీద్'  అన 
మాటాలిడుకునేవాళ్ుళ.  మెలలిగా  రాముకి 
కూడా  ఆ  ఆలోచన  మొదలైంద్.  'ఒక   గురరిం 
కొనుక్కూగల్గితే బాగుండు' అనుకునానడు. 

దన  క్స్ం  కొంచెం  కొంచెంగా   డబుబు 
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కూడబెటటిసాగాడు  రాము.  ఒకవెైపున 
చదువకుంటూనే,  ఆ  డబుబుల్న 
స్ంపాద్ంచటం   క్స్ం   చాలా   కషటిపడ 
పనచ్శాడు.  చాలా  రోజుల  త్రువాత్  అత్నకి 
కావలసినంత్   డబుబు   స్మకూరింద్.  దనన 
పెట్టి   ఒక   తెలలిరంగు   గురరిం  పిలలిన  కొనానడు 
వాడు. త్ను చూసిన ఓ సినమాలోకూడా  ఒక 
తెలలిగురరిం  ఉంద్-  దన   పేరు  'సిపిరిట'.  ఆ 
గురారినన  త్లచుకొన,  రాము  త్న  గురరిపిపిలలికు 
'సిపిరిట'  అన  పేరు  పెటాటిడు. 

రాము  త్ల్లిదండురిలకు  కూడా   సిపిరిట  చాలా 
నచిచేంద్.   వాళ్ుళ  గురారిల  గురించిన  చాలా 
పుస్తకాలు  కొనపెటాటిరు  రాముకు.   అందరూ 
సిపిరిటకి   బాగా    బలమెైన    తిండ  పెటాటిరు.  ఆ 
గురరిం కూడా  చాలా  బలంగా  పెరిగింద్.  త్ను 
కూడబెట్టిన డబుబుతో  రాము ఆ గురారినకి  ఒక 
జీను  కొనానడు.  రాము  రోజ  ఇంట్కి  రాగానే 
అద్  వాడ  దగగరకొచిచే  నలబడేద్.  వాడు  దన 
మీద ఎకికూ సావరీ చ్సేత దనకీ చాలా స్ంతోషంగా 
ఉండేద్.  

రాము  బాగా  చదువకునానడు.  ఇపుపిడు 

వాడు  ఉదయాగంలో  చ్రాడు.  ఈలోగా   ఇంటోలి 
వాళ్లికు  అందరికీ  సిపిరిట   బాగా 
దగగరైపోయింద్.  జంత్ువ  అయినా 
వాళ్ళంటోలి  మనషిలాగానే  ఉండసాగింద్.   

మీకు  తెలుస్ుగా,  గురారిలు  మనుషులంత్ 
కాలం  బరత్కవ.  మహా  అయితే  20-25 ఏళ్ుళ 
బరత్ుకుతాయంతే.  అటాలి,  రాము  కొంచెం 
పెదదయేయాస్రికి, సిపిరిట   ముస్ల్ద్ అవసాగింద్. 

కొనానళ్ళకి  అద్ చనపోయింద్! 

రాము   చాలా   బాధపడాడడు-   ఎపుపిడూ   ఆ 
గురారినన    గురించ్    ఆలోచించటం  మొదలు 
పెటాటిడు.  ఇపుపిడు  వాడకి  ఏదనాన  ఇషటిం 
ల్కుండా  అయింద్.  చివరికి  త్న  ఉదయాగం 
కూడా చ్యబుద్ధ కాల్దు. ఇంటోలినే కూరొచేన 
నశశబదంగా ఉండసాగాడు. 

అద్  చూసిన   రామువాళ్లి   అమమ   "రామూ! 

ఎపుపిడూ    అలా   బాధ   పడకూడదు.  నీకు 
గురుతంద,  చిననపుపిడు   నువవ  ఎంత్  చకకూగా 
బొమమలు  వసే  వాడవ?  ఒకసారి  సిపిరిట 
మనంట్కి  వచాచేక,  ఇక  స్మయం  ల్దన 
నువవ  బొమమలు  వయటం  మానేశావ. 

28



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం -62

ఇపుపిడు నువవ మరోసారి బొమమలు వయటం 
మొదలుపెటుటి.  ముందుగా    నీ  మనస్ులో 
నలచిపోయిన  సిపిరిట    బొమమన    అందంగా 
చితిరించి,  నీ   గద్లో   పెటుటిక్.   మరి  నువవ 
బొమమలు  వసి  చాలా  కాలం  అయియాంద్  గద, 

అందుకన ముందు కొంత్కాలం  ఎకకూడయినా 
పెయింట్ంగ్    కాలిస్ులకి   వెళ్ తవమో,  చూడు" 

అంద్. 

రాము  ల్చి నలబడాడడు. ఆ  రోజు   నుండే 
పెయింట్ంగ్   కాలిస్ులకి    వెళ్ళటం  మొదలు 
పెటాటిడు.   కొద్ద  రోజులోలినే   త్న  చ్తిలోన  కళ్ 
మళీళ  పైెకి  వచిచేంద్.  చకకూన  బొమమలు 

త్యారవవసాగాయి. 

చిత్రకళ్లో   మనస్ు  నల్చేనకొదీద   వాడ  బాధ 
దూరమెైంద్. స్ంతోషం  వచిచేంద్.  త్న గురరిం 
బొమమన   పెదదకానావస్   మీద   చితిరించి    అమమకి 
చూపించాడు రాము. 

అమమ  వాడన  చాలా    మెచుచేకుననద్.  "మన 
చుటూటి    పరికృతిలో  అదుభత్మెైన 
వింత్లునానయి  రామూ;  తెలీన    అందం 
ఉంద్.  పరిశాంత్ంగా   గమనస్ూత  ఉంటే   ఆ 
అందం  మన  మనస్ు  లోత్ుల్న  త్ట్టి, 
స్ంతోషంతో  నంపుత్ుంద్.  చిత్రకారుడు 
త్నకు త్ట్టిన ఆ అందనన కుంచె దవరా మళీళ 
వయాకీతకరిసాతడు.  అటాలి   త్న  స్ంతోషం  రండు 
రటలివత్ుంద్.  నువవ  ఇంకా  గొపపి 
చిత్రకారుడవవావల్" అననద్. 

త్న   చుటూటి     ఉనన   పరిస్రాలను, 

జంత్ువలను,  మనుషుయాలను,  భవనాలను 
ఎంతో   అందంగా   చితిరించసాగాడు   రాము. 

గొపపి   పెయింటర   అన   పేరుతెచుచేక్వటమే 
కాదు;  గొపపి  స్ంతోష్నన  స్ంపాద్ంచు-

క్గల్గాడు! 
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 స్ వ గ త్ ం! 
చాలా చకకూన రచన !  కిరణకు అభినందనలు. ఈ చిట్టి  కథ  అందరికీ   నచుచేత్ుంద్- చదవండ... 

రచన: గాల్ కిరణ, పదవ త్రగతి, తేజ విదయాలయ, క్దడ, నలొగండ జిలాలి.  

పచచేట్  చెటలి మధయా  ఉనానను  నేను.  గాల్  బాగా 
వీసోతంద్.  ఈ  రోజున  అయితే  ఎండ  కూడా 
బాగానే ఉంద్.  

నా  పరికకూన  ఉనన  మిత్ురిలంతా  గాల్న 
ఆసావద్స్ూత, స్ంతోషం పటటిల్క అటూ ఇటూ 
ఊగుత్ునానరు.  

ననున  మటుకు  ఒక  బడుదధయి  పిటటి  పిలలి 

ఏడపిస్ుతననద్-  నాపైెన  వాల్ంద్.  చింపిరి 
చింపిరిగా  నా  జుటుటిను  లాగుత్ుననద్.   నేను 
ఎంత్తిట్టినా,  ఎంత్  పొమమనాన  స్రే;  దనకి 
అస్లు భయం అనేదే ఉననటుటి ల్దు.  

ననున   చూసి  అందరూ  'చాలా  చండాలంగా, 

భయంకరంగా ఉంటావ' అంటారు- కానీ ఈ 
పిటటి  ఐతే  ననున  చూసి   అస్లు  భయపడటమే 
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ల్దు! 
అంత్లో,  నా  అదృషటిం!  చకట్  పడంద్.  పిటటి 
పిలలి  వెళ్ళపోయింద్.   ఎపపిట్  లాగ్  నేను 
సిథరంగా, కదలకుండా ఉండగల్గాను. 

రండో   రోజునా   తిరిగి  వచిచేంద్-  పాడు   పిటటి 
పిలలి.  అయితే అద్ ఈ రోజు ఎందుక్ బాధగా 
ఉంద్.  ఎంత్  అడగినా  కారణం  చెపపిల్దు. 

చివరికి  నేను  గట్టిగా,  గదమాయించి  అడగ్ 
స్రికి,  అపుపిడు  చెపిపింద్-  "నేను  నవసించ్ 
చెటుటిను  ఎవరో  నరికేశారు"  అన!  నాకు 
కూడాచాలా  బాధ  అనపించింద్,  అద్  విన. 

కొంచెం సేపు  నా  నోటోలించి  మాటల్   రాల్దు. 

త్రావత్  చెపాపిను-  'ఇంక్  చెటుటి  మీద  ఇలులి 
కటుటిక్, మరి!' అన.  

కానీ  అపుపిడు  అద్  అనన  మాట  ననున  ఇంకా 
బాధంచింద్  :  "నేను  ఇంక్  చెటుటి  మీద  ఇలులి 
కటుటికునాన,  దనన   కూడా   నరికేసాతరు  కద! 

మనుషులు  నరకన  చెటటింటూ  ఏదైనా  ఉంద, 

చెపుపి!?" అన. 

దనకి చెపేపిందుకు నాకు  నోట మాట రాల్దు. 

నజంగానే  మనుషులు  నరకన  చెటటింటూ  ఏదీ 
ల్దు కద? 

చివరికి  ఆ  పిటటిన  నాపైెనే  ఇలులి  కటుటిక్మనాన.  
అపుపిడద్  నవివంద్-  "నజానకి   నీపైెన  వరేగా 
గూడు  కటుటిక్వాల్సిన  అవస్రం  ఏముననద్? 

నువవ  ఓ చకకూన గూడు లాగా ఉనానవ కద?" 

అననద్. 

అపుపిడు  నాకు  గురుత  వచిచేంద్-  "నేనొక 
పొలంలో  ద్షిటిబొమమను-  ననూన  తీసేసాతరు 
త్వరలో " అన.
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ఊ హ  
కొత్తపల్లి-59 లోఇచిచేన  బొమమకు ఆలస్యాంగా  వచిచేన  చాలా  స్పిందనలోలి  మరోట్...

రచన: కె.దేవీ చందన, తొమిమద త్రగతి, జాసిమన, అరవింద స్ూకూల, కుంచనపల్లి. 

అనగనగా  ఒక  ఊళ్ళ  రాజేష  అనే  పిలలివాడు 
ఉండేవాడు.  వాడు  చాలా  మంచివాడు. 

ఒకసారి  వాళ్లి  మిత్ురిలందరూ  కల్సి  ఒక 
విహారయాత్రకు  వెళ్ దమనుకునానరు.  ఇంటోలి 
వాళ్ుళ కూడా అందుకు ఒపుపికునానరు. 

తెలలివారు జాముననే పరియాణం...  అందరూ 
కల్సి  బయలుదేరారు.  కాకపోతే  వాళ్ుళ 

వెళ్ళంద్  విహారయాత్రకు  కాదు-  ఒక 
అడవిలోకి!  అడవిలో   ఒక  రహస్యా  పరిదేశంలో 
రాజుల  కాలంనాట్   నధ   ఒకట్  ఉననదన 
తెల్సింద్  వాళ్లికి.   అందుకన  వాళ్ళంతా  ఆ 
అడవికి    పరియాణం  అయాయారు.  

అడవిలో  అందరూ  త్లా  ఒక  ద్కుకూకూ 
వెళ్ళరు.  ఎవరికి వాళ్ుళ మాయాపులు పటుటికొన 
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వెత్కటం  మొదలు  పెటాటిరు.  మెలలిగా 
చకట్పడసాగింద్.   అందరూ  అడవిలోంచి 
బయట్కి వచ్చేశారు. 

అటాలి  అడవిలోంచి  బయట్కి  వచిచేన  పిలలిలకు 
లోపల్నుంచి  సింహాల  గరజనలు  వినపించాయి. 

త్మను  తాము  లకికూంచుకొన   చూస్ుకుంటే 
రాజేష   ల్డనే  విషయం  తెల్సింద్.  రాజేషను 
సింహాలు  తినేసి  ఉంటాయన   అనుకొన, 

అందరూ   బాధతో  ఏడుస్ూత  తిరిగి  పరియాణం 
అయాయారు.  

అయితే  అకకూడ  అడవిలో   రాజేషకు  నజానకి 
ఏమీ  కాల్దు.  వాడు  ఆ  అడవిలోంచి  వెనకికూ 
తిరిగి   వస్ుతంటే   అకకూడొక  పొదలో  కూరొచేన 
వాడవెైపే   చూస్ుతనన  కుందేలు  పిలలి  ఒకట్ 
కనపించింద్  వాడకి.  దనన  రాజేష  మచిచేక 
చ్స్ుకొన  దగగరికి  తీస్ుకునానడు.  ఆ 
కుందేలుకు  కూడా  రాజేష  ఎంత్గానో 
నచాచేడు.    వాళ్ళదదరూ  కల్సి  ఆడుత్ూ 
పాడుత్ూ  హాయిగా  ఆడుకుంటూ 
ఉండపోయారు.   సాయంత్రం  అయినా 
రాజేషకు  'ఆ  కుందేలును  విడచిపెట్టి  ఎకకూడకీ 

వెళ్ళల్' అనపించల్దు!  

ఆరోజు రాతిరి కుందేలు పిలలి వాడకి కాయారటులి, 
అడవిలో  దొరికే  దుంపలు  తెచిచే  ఇచిచేంద్. 

వాడు  వాట్న  తిన,  త్ను  ఏరుకొచిచేన  గడడ 
పరకలను  కుందేలుకు  తినపించాడు.  ఆ 
త్రావత్  ఇదదరూ   అకకూడే   నదరపోయారు!

తెలలివారు  జామున  ల్చి  చూసేత  రాజేషకు 
కుందేలు  పిలలి  కనపించల్దు!  అంత్లోనే 
దబుబుమన శబదం చ్స్ుకుంటూ వాడు మంచం 
మీద్నుండ  కిరింద  పడపోయాడు.  అంటే 
ఇదంతా వాడ కల అననమాట!  
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ప న  ఎ లా జ ర ు గ ు త్ ు ం ద్? 
రచన: మల్లిష, ఏడవ త్రగతి, విశవభారతి విదయాలయం, జహీరాబాదు 
సౌజనయాం: జహీరాబాద్ పిలలిల కథలు 

నరసియయా   అనన  పనులకూ   ఇత్రుల  మీదే 
ఆధారపడేవాడు.  త్న  పన  కూడా  త్ను 
చ్స్ుకునేవాడు  కాదు.   నాగల్  పట్టి  దునేన 
దగగరినుండ  క్త్  క్సి  కుపపి  నూరేచేవరకూ   ఏదీ 
సొంత్గా చ్సేవాడు కాదు. 

ఒక స్ంవత్సిరం వానలు బాగా పడాడయి. 

పొలం  ఏపుగా  పండంద్.  "పంటను 
స్కాలంలో  క్యకపోతే  వెనున  నేల 
రాల్పోత్ుంద్"  అన  చుటుటి  పరికకూల 
రైత్ులందరూ నరసియయాకు చెపాపిరు. 
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"మరి  మీరే  వచిచే  కొంచెం  క్సి  పెటటిచుచే 
కద?"  అనానడు  నరసియయా.   "అద్ 
వీలయేటులి ల్దురా అబీబు, మా పంటలు 
కూడా  ఇపుపిడే  క్త్కు  వచాచేయి  కద!

ముందు మా పన చ్స్ుకున, ఆ త్రావత్ 
వీలునుబట్టి  నీ  పనీ  చ్సి  పెడతాం" 

అనానరు రైత్ులు. 

నరసియయా  త్న  బంధువలకు  కబురు  చ్శాడు.  ఎవరనడగినా  అదే  స్మాధానం- 

"వీలయేయాటులి ల్దు" అన. 

రోజులు  గడుస్ుతనానయి.  పంట  బాగా 
ఎండంద్.   నరసియయా  కంగారు 
పడుత్ునానడు;  చ్తికొచిచేన  పంట 
నేలపాలు  అవత్ుందన  ద్గులు 
పడుత్ునానడు.  తెల్సినవాళ్ళను 
అందరినీ మళీళ మళీళ  అడుకుకూనానడు. 

లాభం ల్కపోయింద్. 
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ఆ  త్రావతి   రోజున   గింజ  రాలటం  కూడా  మొదలైంద్.  నరసియయాకు  పారిణాలు 
పోయినటలియింద్.  అయినా  గత్యాంత్రం  ల్దు.  ఇక  ఆలస్యాం  చ్సేందుకు  ల్దు. 
సొంత్గానే పంటను  క్యటం  మొదలు పెటేటిశాడు. 

అలవాటు  ల్న  పన  అవవటంతోమొదటోలి 
చాలా  కషటిం  అనపించింద్.  కానీ 
కొంత్సేపట్కలాలి పన స్ులువ అయియాంద్. 

రండు  రోజులు  నదరిహారాలు  ల్కుండా 
పన  చ్శాడు  నరసియయా.  అయితేనేమి, 

క్త్లువిజయవంత్ంగా  పూరతయాయాయి. 

మరో  రండు  రోజులకు   పంట  ఇంట్  కొచిచేంద్.   ఆరోజు  స్ంత్ృపితగా  నదరపోత్ూ 
అనుకునానడు  నరసియయా- "కషటిం  అయితే  అవవనీ:  మన  పన  మనం  చ్స్ుకుంటేనే, 

పన జరిగ్ద్!" అన. 
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ఎ న న  పా కె ట ు లి?
రామారావ: మీవాడకి  ఎపుపిడూ అంత్ంత్ పాకెట మనీ ఇస్ుతంటావ కద, వాడు ఏం 
చ్స్ుతంటాడు, దంతో?

స్ుబాబురావ: ఏముంద్, మరినన పాకెటులి ఉండే డరస్ుసిలు కొనుకుకూంటాడు!

నవవ!
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బొ మ మ కు  క వి త్  రా య ం డ!
స్ృజన: శ్ రిమతి జి.లల్త్, తెలుగు 4 కిడ్సి డాట కాం.

ఈ   బొమమను   చూ డండ; ఈ   కవిత్ను చదవండ:

అనన చ్తిలో ఒక బంతి ఉంద్, 

జారి పాప దగగర పడంద్. 

పాపాయి బంతిన నెట్టింద్, 

నానన వదద అద్ ఆగింద్. 

పాపాయి పాకుత్ూ వెళ్ళంద్, 

పాప చెయియా త్గిల్ బంతి దొరిలింద్. 

బంతి అమమను చ్రింద్ 
పాపాయి కిల కిలా నవివంద్!

మరి  ఇపుపిడంక  మీరూ  ఈ బొమమకు  ఓ  కవిత్ రాసి పంపించండ-  కొత్తపల్లి-64 లో పరిచురిదదం!
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మా చిరునామా :   కొత్తపల్లి, యంఆరోవ ఆఫీస్ు దగగర, చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 
515101  ఫోను:  7702877670, ఇ-మెయిలు: team@kottapalli.in
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మ ం చి  దొ ం గ  
'పిసినారి  ముస్ల్వాడు'  కథ  తెలుసా?  దనకి   అదుభత్మెైన  అంతానన  మరోట్  తెచిచే,  చిట్టి  కథలు   ఎంత్  
చకకూనవ   మరోసారి   గురుత  చ్స్ుతననద్  ఈ కథ..చూడండ! 

రచన: వి.వి.ఎస్. మూరిత, చొద్మెళ్ళ, పశిచేమ గదవరి జిలాలి. 

రామయయా  అనే  రతై్ు  వయస్ులో  వననపుపిడు 
కషటిపడ  బాగా స్ంపాద్ంచాడు.  

వృదధపయాంలో, ఆ  స్ంపాదనన అంతా బంగారు 
కాస్ులుగా  మారిచే,  ఓ  మట్టి   కుండలో  పెట్టి, 
పెరటోలి గొయియా  త్వివ, ఆ గతిలో పాతి పెటాటిడు. 

రోజ  ఉదయం-సాయంత్రం పెరటోలికి వెళ్ళ, పైె 

మట్టి  తీసి,  కాస్ుల  కుండను  త్నవితీరా 
చూస్ుకున, మళీళ మట్టి  కపిపి   పెటేటిసేవాడు. 

ఈ రహసాయానన  పసి గటాటిడు, ఒక దొంగ. 

ఆ  రోజు  రాతేరి   ఆ  దొంగ  వచ్చేసాడు. 

ముస్లాయనకు  తెలీకుండా   గొయియా  త్వివ 
చూశాడు.  మట్టి  కుండ  లోన  బంగారు 
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కాస్ులనీన  తీస్ుకునానడు.  దన  నండా  పెంకు 
ముకకూలు వసాడు. ఒకకూ  కణం ఆలోచించి, ఆ 
పెంకుల   పైెన   మాత్రం   పద్  బంగారు  కాస్ులు 
కపాపిడు!! 

మరానడు ఉదయం యథాపరికారం గొయియా పైెన 
మట్టి   త్రవివ  కుండను  బయట్కి  తీసాడు 
ముస్లాయన.    కుండ  పైె  భాగంలో   వనన 

బంగారు కాస్ుల్న త్నవితీరా చూస్ుకునానడు. 

త్ృపితగా మట్టి కపేపిశాడు. 

ఇలా  రోజ  కుండ  పైెనునన    కాస్ులను 
చూస్ుకుంటూ   స్ంతోషంగా  బరతికిన 
ముస్లాయన,  ఒక  రోజున    త్ృపితగా   త్న 
జీవిత్ం  చాల్ంచాడు . 
 మంచి దొంగలకి  మనస్ు  ఉంటుందనమాట! 

39

పొంచి, బుజజగించి, పొగడ, టకకూరిమూక
మంచివారి మోస్గించుచుండు
కాకి జునున ముకకూ కాజేసెరా నకకూ
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

టకకూరి దొంగలు పొంచి ఉంటారు; 

బుజజగిసాతరు; పొగడుతారు; చివరికి మిమమల్న 
 మోస్గించ్సాతరు. కాకి నోటోలి ఉనన జునున 
ముకకూన   నకకూ ఎలా కాజేసింద తెలుస్ుగా? 

అందుకన జాగరిత్తగా ఉండాల్!

సాట్వానతోడ జగడమాడగరాదు
తీరుపులకు పరుల జేరరాదు
కొంట్క్తి గడడకొట్టి పిలులిలనోట
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

పిలులిలు రండూ పోటాలిడుకుంటుంటే కొంట్ 
క్తి వచిచే ఏం చ్సింద తెలుస్ుగా? 

అందుకన  తెలుస్ుక్ండ, మీ తోట్ వాళ్ళతో 
పోటాలిడకండ; పోటాలిడ తీరుపిక్స్ం పరాయి 
వాళ్లి దగగరికి పోకండ.  వాళ్ుళ మీ ఇదదరినీ 
కల్పి మోస్గిసాతరేమో, జాగరిత్త!

తెలుగు బాల!
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 స్ హా య ం  
రచన: శ్ రిమతి రాధ మండువ, ఉపాధాయాయిన, రిషీ వాయాలీ స్ూకూల, రిషీ  వాయాలీ, చిత్ూతరు  జిలాలి. 

గపాలపురంలో  గవిందుడు  అనే  పేద  రైత్ు 
ఉండేవాడు.  అత్నకి  'నా'  అనన వాళ్ లివవరూ 
ల్రు.   గవిందుడు  ఆ  ఊరిలో  అందరికీ 
త్లలో  నాలుకలా  ఉండేవాడు;  ఎవరు  ఏపన 
చెపిపినా  కాదనకుండా  చ్సేవాడు.   క్మట్ 
కొటుటికెళ్ళ  సామాను  తెచిచేపెటటిడం  దగగర 
నుండ-  కొబబురి  చెటులి  ఎకికూ  మటటిలు, 

బోండాలు  ద్ంచడం  వరకూ  అనన  పనులూ 

చ్సిపెటేటివాడు  గవిందుడు.   అయితే  అటాలి 
పన  చ్సి  పెట్టినందుకు  ఎవరినీ  డబుబు 
అడగ్వాడు  కాదు.  పలహారమో,  భోజనమో 
పెడతే  మాత్రం  తినేవాడు.  అస్లు  వాడకి 
డబుబులు  ఇవావలనన  ఆలోచన  కూడా  ఆ  ఊరి 
వాళ్ళకు  ఉండేద్ కాదు.  

ఇలా ఉండగా గవిందుడ పొలంలో వరి క్త్కు 
కూల్కి  వచిచేన  రంగననకు  అత్న  మంచిత్నం 
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నచిచేంద్. అత్నన కొంచెం గమనంచిన మీదట, 

త్న కూత్ురు లకన  వాడకిచిచే పెళ్ళ చ్సేశాడు 
రంగనన.  గవిందుడ  భారయా  లక  కూడా  చాలా 
మంచిద్.   కుటుంబంక్స్ం,  భరత  పేరు 
నలబెటటిటంక్స్ం ఆమె కూడా ఒళ్ుళ వంచి పన 
చ్సేద్. 

అయితే  భరత   ఇంత్మంద్కి   సాయం  చ్స్ూత 
కూడా    ఎవవరి  దగగరా  డబుబులు  తీస్ుక్డే,  ఆ 
స్ంగతి  మటుకు   ఆమెకు  నచచేల్దు.  "పన 
చ్స్ుతననందుకు  డబుబులు  అడగి 
తీస్ుక్రాద?" అన  ఆమె  ఒకట్ రండు సారులి 
భరతను   మందల్ంచి  చూసింద్;  కానీ 
గవిందుడు-  "స్హాయం  చ్సి  డబుబు 
అడగటం  నాకు  చ్త్  కాదు. 

అవస్రమెైనపుపిడు    త్పపికుండా   అడుగుతా-

నుల్.   వీళ్ుళ  కాకపోతే  నాకు 
ఇంకెవరునానరు?" అన అనడంతో లక మళీళ 
ఆ  పరిసాతవన  తీస్ుకు  రాల్దు.   అదనపు 
స్ంపాదన క్స్ం త్నే కూల్కి వెళ్ళటం మొదలు 
పెట్టింద్.  

కొనానళ్ళకి   వాళ్ళకి  పాప  పుట్టింద్.   లక 

పాపను  చూస్ుకుంటూ  ఇంటోలినే  ఉండవలసి 
వచిచేంద్.  ఇంట్  ఖరుచేలు  కూడా  పెరిగాయి. 

ఇబబుందులు  పడుత్ూ  స్రుదకున 
బరత్కసాగారు;  కానీ  గవిందుడు  మాత్రం 
నోరతిత  ఎవరినీ  స్హాయం  అడగల్దు.   లక 
త్న ముస్ల్ త్ండరిన రమమన, పాపకు తోడుగా 
ఆయనన  ఇంటోలి   ఉంచి,  త్ను  పనకి 
వెళ్ళసాగింద్.  

రోజులు  గడుస్ుతనానయి.   గవిందుడ 
కూత్ురు  స్ంధయా  ఊళ్ళ  ఉనన  బడకి   వెళ్లిటం 
మొదలు  పెట్టింద్.   గవిందుడ  లాగ్  స్ంధయా 
కూడా  పిలలిలందరికీ  స్హాయం  చ్సేద్.  చకకూగా 
చదువకునేద్. 

ఆ  స్ంవత్సిరం  పద  త్రగతి  పాస్యియాంద్ 
స్ంధయా.   ఊళ్ళ   పదవ  త్రగతి  పాస్యిన 
పిలలిలందరూ  పటటిణంలో  ఉనన  కాల్జీలో 
చ్రుత్ునానరు.  త్న  కూత్ురినకూడా   బాగా 
చద్వించాలనపించింద్   గవిందుడకి.  కానీ 
స్ంధయాన కాల్జీకి పంపాలంటే  చాలా డబుబులు 
కావాల్. గవిందుడ దగగర అంత్ డబుబు  ల్దు. 

ఇంత్వరకూ  ఎవవరినీ  ఏమీ  అడగన 
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గవిందుడు,  పిలలిన  కాల్జీకి  పంపాలనేస్రికి 
ఊళ్ళ  అందరినీ  స్హాయం  అడగాడు:  కానీ 
ఎవరికి  వారు  ఏద  ఒక  సాకు  చెపిపి 
త్పిపించుకునానరు.  కొంత్మంద్కి  స్హాయం 
చ్యాలన  ఉండంద్;  కానీ   స్మయానకి 
చ్తిలో  డబుబు  ల్క   'త్రవాత్  చూదదంల్ 
గవింద' అనానరు. 

'త్నకు   అంత్గా  అవస్రమెైతే   అందరూ 
ముందుకొచిచే   స్హాయం  చ్సాతరుల్' 

అనుకునన  గవిందుడు   ఊహించన  ఈ 
పరిణామానకి హతాశుడయాయాడు.  అందరినీ 
అడగి,  ఎవవరి   దగగరా  ల్దనపించుకొన, 

బాధతో ఇంట్కి చ్రి మంచంలో కూలబడాడడు. 

పరిసిథతి  అరథం  అయింద్  లకకి-  ఇనానళ్ూళ 
ఓరుచేకునన  దు:ఖం  ఒకకూసారిగా  కటటిలు 
తెంచుకుననద్.  ఏడుస్ూత  భరతన 
దూషించసాగింద్.  

స్రిగాగ  అదే  స్మయానకి   వాళ్ళంట్  బయట 
నలబడ  ఉనానడు,  ఊరి  పెదద   ధరమయయా 
కొడుకు-  వణు.  చింత్కాయలు   కొటేటిందుకు 
గవిందుడన  పిలుదదమన   వచాచేడత్ను. 

అయితే  వాళ్ళ  మాటలు  వినానక,  అత్ను 
వెనకికూ తిరిగి వెళ్ళ త్న సేనహిత్ులందరినీ   పిల్చి 
గవిందుడ  స్ంగతి,  స్ంధయా  చదువ  స్ంగతీ 
చెపాపిడు. వాళ్ళందరూ స్ంధయా త్రగతి పిలలిలు. 

స్ంధయా  కాల్జీలో   చ్రల్కపోవడం  అందరికీ 
బాధ కల్గించింద్. 

"ఇనానళ్ూళ మనందరికీ స్ంధయా నానన  ఎనోన 
పనులు  చ్సిపెటాటిడు.   ఇపుపిడు  వాళ్ళకి 
అవస్రమెైతే  ఒకకూరికి  కూడా  స్హాయం 
చ్యడానకి  చ్త్ులు  రావడం  ల్దు.   మనం 
మన  పెదదవాళ్ళకి  చెబాదం  "  అనానడు  వణు. 
మిగతా  పిలలిలందరూ  కూడా  వణుతో 
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ఏకీభవించారు. 

పిలలిలు  మాటాలిడుకునేదంతా  వినన   ధరమయయా 
ఊరి వారందరినీ పిలవనంపించి, అందరితోటీ 
మాటాలిడాడు. ఈలోపు పిలలిలు కూడా పెదదవారి 
దగగరకి  చ్రారు.  పిలాలి  పెదద  అందరూ  కల్సి 
కావలసిన  డబుబు  వస్ూలు  చ్సారు.  స్ంధయాన 

కాల్జీలో  చ్రిపించి  పుస్తకాలు  కూడా 
కొనచాచేరు.  గవిందుడు  పేరు  పేరునా 
అందరికీ కృత్జఞుత్లు చెపుపికునానడు.  

ఇత్రులకు  స్హాయం  చ్సేవాళ్ళకి 
భగవంత్ుడు  ఎపుపిడూ  తోడుంటాడననద్ 
మరోసారి  ఋజువయింద్. 

                   

43

వా స్ ు త పూ జ !

రామారావ:  మా ఆవిడకి  వంట స్రిగాగ రాకపోవటం పెదద స్మస్యాగా ఉంద్రా!

స్ుబాబురావ:  ఏమయింద్రా,  టీవీలో  వంటల కారయాకరమాలు  ఎకుకూవ చూస్ుతననద?

రామారావ:  అటాలి అయితే పరేలిదు; వంట్ంట్ వాస్ుత స్రిగాగ ల్దన గొడవ చ్స్ుతననద్!

పో ల్ క !

స్త్:  ననున  క్తి కరిచిందట గదే, ఏమనానవ దనన?
స్ుమతి: దనేనం అనల్దే; మా వాడన తిటాటిను-”క్తిలా చెయయాకు  అన” .  అంతే- క్తి 
పరుగెత్ుతకొన వచిచే ననున కరిచి పోయింద్!

హె పై రా కి టివ !

నానన:  చింటూ! నీ మారుకూలు స్రయినవ అంటావా?

చింటూ:  నీకెందుకు నానాన, అనుమానం?

నానన:  ఏం ల్దు;  మా చిననపుపిడు ఎవవరికీ నూట్కి నూటొకకూ మారుకూలు వచ్చేవి కాదు...

చింటూ:  నేనూ అదే అంటే నువవ  “ 'హెపైరాకిటివ' ల్రా, నీకంతే" అననద్, మా టీచర!

నవవండ!
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స్ ం తో ష ం  
రచన: శ్ రిమతి జి.లల్త్, తెలుగు4 కిడ్సి డాట కాం. 

ఒక  ఊళ్లి   రామయయా  అనే  పేద  రతై్ు 
ఉండేవాడు.  అదే  ఊళ్లి   శ్షయయా  అనే  వడడ 
వాయాపారి కూడా ఒకడు ఉండేవాడు. 

రామయయా  రోజ  భగవంత్ుడకి   శరిదధగా  పూజ 
చ్సి,  "స్రేవ  జనాః  స్ుఖినో  భవంత్ు!-

జనులందరూ  స్ుఖంగా  ఉందురు  గాక!" 

అంటూ పూజ ముగించ్ వాడు. 

శ్షయయా  కూడా  దేవడకి  రోజ  పూజ 

చ్సేవాడు. "నా వడడ వాయాపారం బాగా సాగాల్!" 

అన క్రుకునేవాడు.    

రామయయా   సాథయిలో  పెదద  మారుపిలు  ల్వ; 

కానీ  రోజులు స్ుఖంగానే   గడచ్వి. 

ఇక ఊళ్ళ వాళ్లికు ఎవరికి ఏ అవస్రం వచిచేనా 
శ్షయయా  దగగర  అపుపి  ఖచిచేత్ంగా  దొరికేద్. 

అటాలి  అత్న  వాయాపారం  మూడు  పువవలు- 

ఆరు కాయలు అయి, బాగా విస్తరించింద్.  
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ఒక  రోజున   రామయయా  త్న  పిలలిల్దదరినీ 
జాత్రకు  తీస్ుకు  వెళ్ళడు.  పెదదమామయి 
త్నకు   ఒక  బొమమ  కావాలన  అడగి, 

కొనపెట్టించుకుననద్.  చిననమామయి  మటుకు 
మళీళ  మళీళ  రంగుల  రాటనం  ఎకుకూతానన పేచ 
పెట్టింద్.  "మరి  నువవ   అనన  సారులి  రంగుల 
రాటనం  ఎకికూతే,  ఇక  నీకు   బొమమ 
కొనుక్కూవడానకి  డబుబులు  మిగలవ!" 

అనానడు రామయయా. 

"పరవాల్దు, నాకు  అదే స్ంతోషం!" అంద్ 
చిననమామయి. 

అయితే  సాయంత్రం  ఇంట్కి  వచాచేక, 

చిననమామయికి  అకకూన  చూసేత  అస్ూయ 

వసింద్.  'త్నకేమో  బొమమ  ల్దు;  మరి 
అకేకూమో  బొమమతో  ఆడుకుంటుననద్'! 

అయితే  అదేమంత్  పెదద  స్మస్యా  కాల్దు- 

పెదదమామయి  త్న  బొమమన  చెలలితో  బాగానే 
పంచుకుననద్.  ఇదదరూ   కల్సి  చకకూగా 
ఆడుకునానరు! 

ఆ  రోజు  రాతిరి  రామయయాకు  కలలో  దేవడు 
కనపించి-  "శ్షయయా  'నా  వాయాపారం  బాగా 
సాగాల్'  అన  క్రుకుంటాడు.  నేను  అత్న 
క్రిక  తీరుస్ుతనానను.  అందువలలి  ఊళ్ళ 
వాళ్ళకి  కూడా  లాభం  కలుగుతోంద్.  కానీ 
నువవ  మటుకు  నీ ఒకకూడ  క్స్ం  కాక అందరి 
క్స్ం  అడుగుత్ునానవ.  నీ  క్రికన 
నెరవరేచేందుకు   నేను ఆగకుండా శరిమించాల్సి 
వస్ుతననద్; అయినా ఎంత్ శరిమపడాడ, మరి, నీ 
పనలో  ఏమంత్ ఎదుగుదల కనబడటం ల్దు! 

చూస్ుతంటే   నీ  పదధతి   కంటే  శ్షయయా  పదధతే 
మెరుగు అనపిస్ుతననద్" అనానడు. 

మరానడు  ఉదయం  రామయయా  ఎపపిట్లానే 
దేవడకి  శరిదధగా  పూజ  చ్శాడు.  పూజ  చివరోలి 
పరిసాదం  తీస్ుక్వడానకి  పిలలిలు 
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పరుగెత్ుతకుంటూ వచాచేరు. 

"నానాన,  నువవ  దేవడన  ఏం  కావాలన 
అడుగుతావ?" అన అడగింద్  చిననమామయి. 

"బోలడు డబుబులు కావాలంటే ఇసాతడా?" అన 

అడగింద్ పెదదమామయి. 

"మనం  ఏద్  అడగినా  దేవడు  అద్  ఇసాతడు. 

కానీ  మన  స్ంతోషం  మాత్రం  మన  చ్తిలోనే 
ఉంటుంద్"  అన  చెపాపిడు  రామయయా,  పొలం 
దునేనందుకు బయలుదేరుత్ూ.    
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తె ల్ వి  స్ మ స్ యా !

పేషంటు: అననం తినానక కొద్ద సేపట్కి  కడుపు బాగా నొపిపిగా ఉంటోంద్ డాకటిర!

డాకటిరు: ఏం ల్దమామ, గాయాస్ పారిబలిం అంతే!

పేషంటు: మాకు గాయాస్ బానే ఉంటుందండ, రండు సిల్ండరులి ఉనానయి- స్మస్యా ఏమీ ల్దు మరి!

వా స్ తవ  వా ద్ !

రామారావ: కాశ్కి వెళ్ళచాచేవటగా?  కాశ్లో ఏం వద్ల్శావరా?

స్ుబాబురావ: చకెకూర!

రామారావ:  అదేంట్, ఏద పండు వద్ల్పెడతారుగా అందరూ?

స్ుబాబురావ: ఏం ల్దు, నాకు చకెకూర వాయాధ ఉంద్ కద, ఎటాలిగూ తినగూడదన,  చకెకూర వద్ల్సి వచాచే, 

ఎంచకాకూ!

ఆఫీస్ ు  ప క్షి!

స్ుబాబురావ ఎపుపిడూ గవరనమెంటు ఆఫీస్ుల చుటూటి తిరుగుత్ుంటాడు.  ఓసారి అత్నకి దేవడు 
పరిత్యాకం అయాయాడు.

దేవడు:  స్ుబాబురావ! ననున నేను స్వరాగనకి  తీస్ుకెళ్ తను ఇవాళ్ళ.
స్ుబాబురావ:  స్రే సావమీ! ముందుగా ఎంత్ ఖరచేవత్ుంద చెపపిండ.

నవవండ!
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మ ు ళ్ ళ క ం చె  
రచన: శ్ రి. యస్.శివ శంకర రావ, ఇందరజాల్కుడు/ఉపాధాయాయుడు, రాషటిర స్చివలు- జన విజాఞున వద్క 

భదరిపురం  బడలో  చదువకునే   రాము  చాలా 
తెల్వెైన  పిలాలిడు.  వాడు  బాగా  చద్వవాడు, 

చకకూగా  రాసేవాడు,  అందరి  మెపూపి 
పొందేవాడు. 

కొత్తగా బడలోకి వచిచేన మాయాజిక్ పుస్తకం వాడకి 
చాలా  నచిచేంద్.  ఒకసారి  వాడు   చకకూన 
మాయాజిక్  ఒకట్  నేరుచేకొన,  దనకి  కావలసిన 
సామానలి  గురించి  ఆలోచించుకుంటూ 

ఒళ్ుళమరచి నడుస్ూత పోత్ుంటే  అకసామత్ుతగా 
నలలిట్  కారు  ఒకట్  వాడ  పరికకూన  వచిచే  ఆగింద్. 

బలంగా,  మొరటుగా  ఉనన   చ్త్ులు  నాలుగు 
కారోలించి  బయట్కి  వచిచేనెై.  రండు  చ్త్ులు 
వాడ  నోరు  మూసి  త్లను  పటుటికుంటే,  మరో 
రండు  వాడ  కాళ్లిను  ఎతిత  కారోలి  పడేసినెై. 
కనునమూసి తెరచ్లోగా వాడు కారోలి ఉనానడు; 

కారు  అరవెై  కిలోమీటరలి  వగంతో 
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పరియాణిస్ుతననద్! 

ఇక  రాము  అరిచ్ందుకు,  గ్పెటేటిందుకు, 

పెనుగులాడేందుకు  దేనకీ  వీలుకాన  పరిసిథతి- 

కారోలి   డరివైరు  కాక   ఉననద్  మరో  ఇదదరు 
బలశాలులు.  త్నలాంట్  పిలలిల్న  వాళ్ుళ 
ఒకకూసారి మోదరంటే  త్ల పగిల్పోవాల్సిందే. 

వాళ్ుళ రాము నోటోలిబటటి కుకికూ, కాళ్ుళ చ్త్ులు 
వెనకికూ  వంచి  కటేటిస్ుతంటే   ఏమీ  చ్యల్క 
నస్సిహాయంగా త్లవంచాడు రాము.  

ఆ  స్మయంలో  వాడకి  తెల్సింద్-  అకకూడ  ఆ 
పరిసిథతిలో  ఉనన  పిలలివాడు  త్నొకకూడే  కాదు- 

త్నలాంట్  పిలలిలు  మరో  నలుగురు  ఉనానరా 
కారోలినే.  ఆలోగా  కిడానపరులి  వాడనీ   మిగతా 
పిలలిలతోబాటు కారు డకీకూలో  పడేసారు. 

ముందు  మెత్తట్  రోడుడ  మీద  పోయిన  కారు 
ఏద  గత్ుకుల  రోడుడను  అందుకుననద్. 

గత్ుకులు,  గుంత్లు  ఎతిత  ఎతిత  పడేస్ుతంటే 
పిలలిలకు  పారిణాలు  కడబట్టినటలివత్ుననద్. 

అయినా  అరిచ్ందుకు  కూడా  వీలు  ల్కుండా 
నోళ్ళలో  గుడడలు  కుకికూ  ఉననవాయ!  చాలా 
సేపట్  త్రావత్  కారు  ఆగింద్.  ఇక  త్లుపులు 

తీసాతరన  ఆశిస్ూత  పిలలిలంతా  చాలా  సేపే 
ఎదురుచూశారు.  చూస్,  చూస్  చివరికి 
ఎవరికి  వాళ్ుళ  నదరపోయారు! 

నదరల్చ్స్రికి   వాళ్ళందరూ   ఏద   రేకుల 
షెడుడలో  ఉనానరు.   షెడుడనండా   సిమెంటూ, 

స్ుననమూ,  దుమూమనూ!  షెడుడకు  ఒక  కిట్కీ 
కూడా  ల్దు.  త్లుపుకి  బయట్నుండ  గొళ్ళం 
పెట్టి  ఉననద్.  పిలలిలు  ఆకల్కీ  దహానకీ-  దేనకి 
ఎంత్  అరచి  గ్పెట్టినా  వినే  నాధుడవడూ 
అకకూడ  ఉననటులి  ల్దు.  నీరసించి  పోయిన 
పిలలిలు  అటాలి మరో రోజు గడపాల్సి వచిచేంద్. 

మూడవ  రోజున  షెడుడ  త్లుపులు  తీసి, 
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పిలలిలందరికీ త్లా ఒక గాలిసెడు నీళ్ళచాచేడు ఒక 
మొరటు  మనషి.  వాళ్ళందరినీ  బయట్కి 
రమమన,  ముఖాలు  కడుకుకూనేందుకు  చోటు 
చూపించాడు.   అందరికీ  త్లా  ఒక  గాలిసెడు 
గంజి పోశాడు తారిగ్ందుకు. 

పిలలిలందరూ  పాపం,  ఆకల్తో  ఉనానరు  కద, 

చపపిరించుకుంటూ తారిగారు గంజిన.  

అందరికీ  త్లా  ఒక  కతితనీ  ఇచిచే,  అకకూడునన 
ముళ్ళ  కంచెలు  నరకమన  సౌంజఞు  చ్శాడు 
మొరటాయన.  కాదనేందుకు  ల్దు; 

రాదనేందుకు  ల్దు.  పిలలిలందరూ 
ఆపసోపాలు  పడుత్ూ  పన  మొదలు  పెటాటిరు. 

ఇటాలి  రోజులు  గడవసాగాయి.  పరితిరోజ 
వీళ్లికు  తిండ  పెటటిటం,  అటుపైెన  మట్టి 
త్రవవటం, కంపలు నరకటం, గడడ గాదం తెచిచే 
వాములు  వెయయాటం-  ఇలా  ఏ  పనంటే  ఆ  పన 
వాళ్ళచ్త్  చ్యించుకునేవాడు.  ఏ 
స్మయంలోనూ   మొరటాయన   ఏమీ 
మాటాలిడేవాడు  కాదు.  అంతేకాదు- 
పిలలిలవవరూ  ఒకరితోఒకరు  మాటాలిడు-

కునేందుకు వీల్లిదు- మాటాలిడతే చాలు- వచిచే 

కొటేటివాడు. 

ఆ  పరిదేశంలో  మొరటాయన,  నాలుగు 
వటకుకకూలూ   త్పపి  మరే  పారిణీ  ఉననటేలి 
ల్దస్లు. ఆ పరిదేశం ఏమిటో, ఎకకూడ ఉననద, 

అకకూడకి  త్మను  ఎందుకు  తీస్ుకొచాచేరో, 

అస్లు  వీళ్ళవవరో-   ఎవవరికీ   తెలీల్దు. 
మొరటాయన  మూగవాడేమో-  అత్న 
నోటోలించి  ఒకకూ  శబదమూ  రాగా  ఎవవరికీ 
వినబడల్దు.  ఇక  కుకకూలు,  వీళ్ళలో  ఎవరు 
కొంచెం  అటు  దూరంగా  అడుగు  వసినా 
మీదపడ కరిచినంత్ పనచ్సేవి! 

తాము కొట్టిన కంపల్న చూసేస్రికి  రాముకి ఒక 
ఆలోచన  వచిచేందొకరోజున.   పనలో  పనగా 
కొంత్ బోద గడడన  తెచిచే పరచి, వాట్ మీద కొనన 
ముళ్ళ  కంపల్న  వసి   మంట  పెటాటిడు.  ఆకులు 
మాత్రం  కాల్పోయేటులి కాలాచేడు వాట్న.  ఆ 
కంపల్న  త్డక  మీద   బిగించి  కడతే,  ముళ్ళనీన 
నకకూపొడుచుకొన,   'ముళ్ళ  పరుపు'  ఒకట్ 
త్యారైంద్. 

ఆరోజు  రాతిరి   పన  అంతా  ముగిశాక,  ఆ 
'పరుపు'ను  తాము  పడుకొనే   షెడుడ 
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ముందుకు  లాకెకూళ్ళ  పెటాటిడు  రాము. 

మొరటాయన  ఇదంతా  చూసినటులి  ల్డు- 

చూసినా మరి పట్టించుక్ల్దేమో. 

మరానడు  తెలలివారే స్రికి    రాము   నలువనా 
బొటుటి పెటుటికున, "మౌన ఉపవాస్ వరిత్ం" అన 
ఒక  బోరుడ  రాసి  పెటుటికొన,  ఆ  ముళ్ళ  పరుపు 
మీద  పడుకొన  కనబడాడడు  మొరటాయనకు. 

నలలిగా,  క్స్ుగా ఉనన  ఆ ముళ్ుళ  ద్గితే రాము 
శరీరం  చిలులిల  జలలిడే  అయిపోవాల్సిందే! 

అయినా  మరి,  ముళ్ుళ  ఎందుకనో  రామున 
ఏమీ చ్యటేలిదు. కదలకుండా పడుకొన ఉనన 
రాముకి  ఆరోజున  పనేమీ  ఇవవల్దు 

మొరటాయన.  తోట్  పిలలిలు  మటుకు, 

మధయాలో   రహస్యాంగా   చాలా  సారులి  వచిచే, 

నవవత్ూ  బొటనవలు  చూపించి, 

మొరటాయన  త్మకు  తినేందుకు  పెట్టినవవ 
రాముతో పంచుకొన పోసాగారు.  

మరునాడు  రాము  త్న  ముళ్ళ  పరుపును 
ఎతితపెటేటిసి  అందరితోపాటు  పనలోకి  ద్గాడు. 

అయినా ఎందుకనో,  ఇపుపిడు మొరటాయన 
రామున  కొటటిటం  ఆపేశాడు.  'కొంచెం 
భయపడుత్ునానడేమో'   అనకూడా 
అనపించింద్  రాముకు.  మరో  రండు 
రోజులకు  మళీళ  రాము  మౌన  ఉపవాస్  వరిత్ం; 

ముళ్ళకంప  శయనం   చ్శాడు.  ఈసారి 
మొరటాయన  ఎకుకూవ  స్మయం  రాము 
పడుకొన ఉనన  షెడుడ ముందే త్చాచేడాడు. ఏం 
చ్యాలో  తెలీనటులి  వళ్ుళ  విరుచుకునానడు, 

గళ్ుళ  కొరుకుకూనానడు.  ఆరోజు  రాతిరి 
వీళ్ుళండే  చోట్కి  ఎవరో  మరో  నలుగురు 
మనుషులు  వచాచేరు.  అందరూ  వచిచే 
'ముళ్ళపరుపు'ను  దూరం  నుండే 
భయభకుతలతో చూసి ఏవ సౌంజఞులు చ్స్ుకొన 
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వెళ్ళరు. 
రాము,  పిలలిలు  నవవకునానరు;  ఆ  త్రావత్ 
రండు  రోజులకు   ముచచేటగా  మూడోసారి 
'మౌన  ఉపవాస్  వరిత్ం'  మొదలయింద్. 

ఆరోజు   సాయంత్రం  కలాలి  వచిచే  ముళ్ళకంప 
మీద పడుకునన రామున భయ భకిత యుత్ంగా 
చూసారు  ఆ  నలుగురూ.  ఆ  త్రావత్ 
మొరటాయనా,  వాళ్ూళ  ఏవవ 
చరిచేంచుకునానరు-  వింటునన  పిలలిలకు 
అరథమెైంద్-  మొరటాయనకు  మాటలు 
వచుచే!  అత్ను  డబుబుల్చిచే  త్మను  ఆ 
నలుగురి  దగగరా  కొనుకుకూనానడు!  ఇపుపిడు 
ఈ  ముళ్ళకంప  పరుపు  పుణయామా  అన   'త్న 
డబుబులు  త్నకు  ఇచ్చేసి,  పిలలిల్న 
తీస్ుకెళ్ళపొమమ'న గొడవ పెడుత్ునానడు! 

కొద్ద  సేపట్కి  విస్ురుగా  లోనకి  వచాచేరు 
కిడానపరులి  నలుగురూ.   రాము  దగగరునన 
ముళ్ళపరుపును  తీసి  ఎకకూడో  దూరంగా 
పారేసి,  బెద్రిస్ూత  తెలీన  భాషలో  ఏదేద 
అనానరు.   వాళ్ళతోబాటు   కారకికూ  వెళ్ళడు 
మొరటాయన-  వాళ్ుళ  అటు  వెళ్ళన 

మరుకణం  ఆ  అవకాశం  క్స్మే  ఎదురు 
చూస్ుతనన  పిలలిలు  ఐదుగురూ   బయట్కి 
పరుగు  పెటాటిరు.  ఏమంటే   మొరటాయన 
కుకకూల్న  కటేటిసే ఉంచాడు; కంగారులో వాట్న 
విడచిపెటటిటం మరచాడు మరి! 

అకకూడకి దగగరోలి   అస్లొక  ఊరంటూ  ఉననటులి 
ల్దు.  చాలా  చాలా  దూరం  నడచిన  త్రావత్, 

పిలలిలకు  దూరంగా  కనబడన  లైటులి 
ఊరటనచాచేయి.  చూడగా  అద్  ఒక  హెైవ! 

పిలలిలు  ఐదుగురూ  అకకూడ  నలబడ 
వచ్చేపోయే  వాహనాలను ఆపేందుకు చ్త్ులు 

51



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం -62

ఊపుత్ుంటే,  హెవై  పోలీస్ు  జీపొకట్  వచిచే 
నలబడంద్ వాళ్ళ ముందు. 

ఇంకేముంద్,  పిలలిలు  ఐదుగురూ 
గందరగళ్ంగా   జీపును  ఎకాకూరు.  వాళ్ళ 
పుణయామా  అన  ఎంతో  కాలంగా  త్పిపించుకొన 
తిరుగుత్ునన    మొరటాయన,  కిడానపరులి 
అందరూ పోలీస్ుల చ్త్ చికాకూరు! 

"ఇంత్కీ  నీద్  వజర  శరీరమా,  రామూ!? 

ముళ్ుళ  ద్గవా,  నీ  ఒంటోలి?"  రామున 
అడగారు  పిలలిలు,  పోలీస్ులు   అందరూ. 

"ఏమీ ల్దు; ఓసారి కాలుసాతం కద, కంప చెటలి 
ములులిలనీన  మొనలు  పోగొటుటికొన,  చాలా 
మొండగా  త్యారవతాయి.  అవి  మన 
ఒంటోలికి అంత్ స్ులభంగా ద్గవ. 

అంతే  కాదు-  మనంఎపుపిడైనా  ఒక  ములులిన 
తొకాకూమనుక్ండ, అపుపిడు మన బరువంతా 
ఆ  ములులి  కొనకే  త్గులుకొన,  అద్  మన 
శరీరంలోకి  ద్గ్ందుకు  ఆసాకూరం 
ఏరపిడుత్ుంద్.   అలాకాక,  ఇటాలి   ముళ్ళ 
'పరుపు'  ఒకట్   ఉననపుపిడు,  ఆ  ముళ్ళనీన 
కల్సి   మన  బరువను  పంచుకుంటాయి-  ఏ 
ఒకకూ  ములులిమీద  మన  శరీరంలో 
ద్గబడగల్గంత్ ఒతితడ ఏరపిడదు! 

అందుకన  కొంచెం  జాగరిత్తగా,  కదలకుండా 
పడుకుంటే ఎవరైనా  పడుక్వచుచే ఈ ముళ్ళ 
పానుపి  మీద!  నేను  చద్విన  మాయాజిక్ 
పుస్తకంలో  ఉననద్  ఈ   మాయాజిక్"  అనానడు 
రాము   నవవత్ూ. 
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విను!
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పి ట టి చ ూ పు  
'విహంగం'  అంటే  ఏంటో  తెలుస్ుగా? పిటటి.  'వీకణం'  అంటే   చూపు.  వెరసి  'విహంగవీకణం'  అంటే  'పిటటి  
చూపు'. చాలా ఎత్ుతనుండ దేననయినా మొత్తంగా  చూడటానన  విహంగ వీకణం అంటారు.  ఇద్గ ఈ కథలో  
పక్షి చ్స్ుతననదదే..జాగరిత్తగా చదవండ; ఆలోచించండ!      సేకరణ : నారాయణ, కొత్తపల్లి బృందం. 

ఒకసారి  ఓ  వటగాడు  ఒక  అడవిలోకి   పోయి, 

అకకూడ వల పనానడు.  త్ను ఓ మూలగా నకికూ 
కూరుచేనానడు-  'ఏమెనైా  పక్షులో, 

జంత్ువలో  అటుగా  వచిచే  వలలో 
చికకూకపోతాయా' అన. 

అంత్లో  అటువెైపుకు  వచిచేందొక  బుజిజ  పిటటి. 
వస్ూత వస్ూతనే  అద్ కాసాత వలలో చికుకూకుననద్. 

చూసేందుకద్  చిననదే,  కానీ  దన  తెల్వి 
అమోఘం.   అద్  ఏమీ  కంగారు  పడకుండా 
వలలో అలాగ్ కూరుచేననద్. 

వటగాడు  స్ంతోషంగా  దన  దగగరికి  వచిచే 
పటుటికునానడు.  "బుజిజ  పిటటి  బల్  రుచిగా 
ఉంటుంద్"  అనుకునానడు.  అయితే   వాడు 
దనన  చంపబోగానే,  బుజిజ  పిటటి  వాడతో 
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మాటాలిడంద్-  "వటగాడా!  ఓ  సారి  నామాట 
విను. నేను ఎంత్ చిట్టి పిటటినంటే, ననున చంపి 
తిననంత్  మాతారిన  నీ  ఆకల్  చలాలిరదు;  నీ 
కడుపు నండదు.  దనకంటే నయం, నువవ 
ననున   ఊరికే  వద్లయియా-  అలా  వద్ల్సేత, 
బదులుగా   నేను  నీకు   అమూలయామెైన 
స్లహాలు మూడు ఇసాతను.  అవి నీకు ఎనల్న 
మేలు  చ్సాతయి.   మొదట్  స్లహాను  నేను 
ఇకకూడనుండే,  నీ  చ్తిమీదే   కూరొచేన- 

ఇసాతను.  రండవదనన  నేను  ఈ  చెటుటి 
కొమమమీద  కూరొచేన  ఇసాతను.  మూడో 
స్లహాను  నేను  ఆ  చెటుటి  మీద  వాల్  ఇసాతను" 

అననద్. 

వటగాడు  ఒకకూ  కణం  ఆలోచించాడు- 

"నజమే,  ఈ  పిటటి  చాలా  చిననద్.  దీనన  తింటే 
కడుపేమీ  నండదు.  దన  బదులు,  ఇదేద 
మంచి  స్లహాలు  ఏవ  ఇసాతనననద్  కద,  అవి 
తీస్ుకుంటే  స్రి.  వాట్  వలలి   నాకు  ఎనల్న 
మేల్ద  కలుగుత్ుందట  కూడా! 

మరింకేమి?!"  అన,  పిటటిను  వలనుండ 
త్పిపించి  చ్తిలో పటుటికునానడు. 

పిటటి  అత్నకి  త్న  మొదట్  స్లహాను  ఇచిచేంద్: 

"ఎపుపిడైనాగానీ-  స్ంభవం  కాన  మాటలు 
ఎవరు చెపిపినా స్రే- నమమదుద" అన. 

"స్రేల్" అనానడు వటగాడు. 

స్లహా  ఇచ్చేసాక  పిటటి ఎగిరి వెళ్ళ ఆ చెటుటి కొమమ 
మీద  కూరుచేననద్.  వటగాడు  ఇంకా  మొదట్ 
స్లహా  గురించి  ఆలోచిస్ూతండగానే  త్న  రండో 
స్లహాను  అంద్ంచింద్:  "జరిగిపోయినద్ 
ఏదైనా స్రే- దనన గురించి బాధపడదుద" అన. 

వటగాడు స్రే ననానడు, పరధాయానంలోనే. 

పక్షి   వెంటనే   అకకూడనుండ  ఎగిరి  వెళ్ళ 
పరికకూనునన  చెటుటి  పైెన  వాల్,  చెపిపింద్- 

"చూడబీబు!  నా  పొటటిలో    వంద   గారిముల 
బంగారు  ముకకూ  ఒకట్  ఉంద్.  నువవ   గనక 
దనన  దొరకపుచుచేకొన  ఉంటే,  నువ్వకకూడవ 
కాదు- నీ త్రావత్ పద్ త్రాల వాళ్ుళ కాలు మీద 
కాలు  వస్ుకొన  దరాజగా  బరతికి  పోయేవాళ్ుళ. 
నాకు నీ మీద ఎంత్  జాల్గా ఉంద చెపపిల్ను- 

నువవ   తొందరపడ  ననున  వద్ల్వెయయాటం 
వలలి,  నీకు  అందబోయిన  స్ంపద   ఆసాంత్ం 
పోయింద్!" అన. 
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వటగాడు నరా ఘాంత్పోయాడు  . బాధ పడాడడు. 

"నువవ  ననున  మోస్ం  చ్శావ"  అన 
మొత్ుతకునానడు.  

పక్షి నవివ, వటగాడతోఅననద్- "చూడు, నీకు 
నేను  ఇచిచేన  స్లహాలు  ఇంకా  స్రిగాగ  అరథం 
అయినటులి  ల్దు-  'జరిగిపోయింద్  ఏదనైా 
స్రే, దనన గురించి బాధ పడదుద; ఎందుకంటే 
అటాలి  బాధపడటం  వలలి  ఏమాత్రం  పరియ్జనం 
ల్దు' అన చెపాపిను.  మరి, నువవ  ఇపుపిడు 
ఎందుకు బాధపడుత్ునానవ? 

అంతేకాదు-  'స్ంభవం  కాన  మాటలు  ఎవరు 

చెపిపినా  నమమదుద'  అన  చెపాపిను.   ఇందకే 
కద, నువవ ననున పటుటికుననద్?- నా బరువ 
వంద  గారిములు  ఉంటే  నీకు  తెలీకపోయేద? 

ఇంత్  చినన  నా  కడుపులో  వంద  గారిముల 
బంగారం  అస్లు  ఎటాలి  చ్రుకుంటుంద్? 

అస్ంభవం  కద;  మరి   దనన  నమమకూడదు 
కద?" అననద్. 

వటగాడు  సిగుగ  పడాడడు.  "నజమే.  మంచి 
మాటలు  విననంత్  మాతారిన  అవి  మన 
ఆచరణలోకి  వచ్చేసాతయన  ల్దు.  మంచిన 
ఆచరణలో  పెటేటిందుకు  కూడా  పరితేయాకించి 
పరియతినంచాల్.  నువివచిచేన  స్లహాలను 
అమలు  చ్సేందుకు  గట్టిగా  పరియతినసాను 
ఇకమీద" అనానడు. "మరి  నువివచ్చే  మూడో 
స్లహా  ఏంట్?"  ఉతాసిహంగా  అడగాడు 
పిటటిను. 
"మంచి స్లహాలు వినగానే వాట్న ఆచరణలోకి 
తెచ్చేస్ుక్వాల్- ల్కపోతే ఇక స్లహాలు రావ" 

అన చెపిపి త్ురురిన ఎగిరిపోయింద్ పిటటి.
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న ధ-కు క కూ  
'ఆశ పడటం' అనేద్ మామూలు స్ంగతే- అందులో కొతేతమీ ల్దు.  'ఆశపడకపోవటం' మటుకు  అలా కాదు! 

ఇద్గ , ఈ  కథ  చద్వి  చూడండ ...     సేవచాఛానువాదం: నారాయణ, కొత్తపల్లి బృందం 

బుదుధడు  ఒకసారి  ఓ  గృహస్ుత ఇంట్ ముందు 
నలబడ భిక  క్రాడు. 

గృహస్ుత  ఇంటోలివాళ్లిందరూ  బుదుధడ  శిషుయాల్. 

భగవానుడే  నేరుగా  త్మ  ఇంట్కి  వచిచే  భిక 
క్రుత్ునానడన  వాళ్లింతా  ఆశచేరయాంతోటీ, 

ఆనందంతోటీ ఉబిబు త్బిబుబబుయిపోయారు. 

"రండ! రండ! లోపల్కి రండ!" అన వాళ్లింతా 

బుదుధడన ఇంట్ లోపల్కి ఆహావనంచారు. 

ఎవవరి  ఆహావనానీన  కాదనడు  బుదుధడు. 

వాళ్లింటోలికి అడుగు పెటాటిడు. 

ఇంట్వాళ్ుళ  ఆయనన  ఎకకూడ కూరోచేబెటాటిలన 
మలలిగులాలిలు  పడ,  చివరికి  ఇంటోలి  లోపల్ 
గద్లో   ఉనన  పెదద  మంచం  మీదే 
కూరోచేమనానరాయనన. 
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ఆ  మంచం  కిరిందే   పడుకొన  ఉననద్,  ఓ  పెదద 
కుకకూ! అద్ బుదుధడన చూడగానే  మొరగటం 
మొదలు పెట్టింద్.  దదపు ఆయన మీద పడ 
కరవబోయిందద్! 

ఇంట్వాళ్ుళ దనన ఎంత్ వారించినా అద్ 
మొరగటం   ఆపల్దు;  అకకూడనుండ 
కదలల్దు. 
బుదుధడు  దనన  చూసి  చిరునవవ  నవివ, 
"నేనేమీ తీస్ుకుపోనుల్, ఊరుక్" అనానడు. 

వెంటనే  శాంతించింద్  ఆ  కుకకూ.  వెళ్ళ 
మూలగా  నలబడ,  గురురిమన  చూస్ూత 
నలబడడద్. 

ఇంటోలి  వాళ్ుళ  బుదుధడకి  చెపుపికునానరు- 

"కమించాల్  సావమీ! ఈ కుకకూ నాలుగ్ళ్ుళగా 
మా  యింటోలినే  ఉంద్;  ఎననడూ  ఎకకూడకీ 
పోదు-  ఎపుపిడూ  ఈ మంచం  కిరిందే పడుకొన 
ఉంటుంద్.  మిమమల్న  కాబట్టి  ఇంత్మాత్రం 
స్హించింద్  గానీ,  మరొకరినెతైే  ఈ  గద్ 
దపులకు  కూడా  రానవవదు-  మిమమల్న 
చూసిన  స్ంతోషంలో  మేం  దన  స్ంగతే 
మరచాం" అన. 

"మూడు  బారువల  బంగారం  బాగానే  కట్టి 
పడేసిందే?" అన  నవావడు బుదుధడు. 

"అదేంట్?"  అన  ఆశచేరయాపోయిన  గృహస్ుతకు 
చెపాపిడు-  "మీ  నానన,  త్న  జీవిత్ం  అంతా 
కషటిపడ  మూడు  బారువల  బంగారం 
కూడబెటాటిడు.  ఎవవరూ  ఎత్ుతకుపోకుండా 
ఉండాలన,  దనన  మీ  ఇంటోలినే-  ఈ  పెదద 
మంచం  కిరింద-  దచాడు.  అయితే  ఆ  స్ంగతి 
మీకెవవరికీ  చెపపికుండానే  అకసామత్ుతగా 
చనపోవలసి  వచిచేంద్.  ఇపుపిడు  కుకకూలా  ఆ 
బంగారానన  కాపలా కాస్ుతనానడు.  ఆశాపాశం 
చాలా  గట్టిద్.  జీవల  మనస్ును  ఆవరించి 
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పటుటికొన, పలు జనమలకు కారణమౌత్ుందద్. 

మనస్ును  శుభరపరచుక్వటానకి,  లోభం 
నుండ  విముకిత  పొందటానకి  అందరూ  గట్టిగా 
పరియతినంచాల్. ఆశా పాశం పటలి అపరిమత్తంగా 
ఉండాల్" అన పరివచించాడు. 

ఆ  త్రావత్   గృహస్ుత  కుకకూను  త్రిమి,  త్రవివ 

చూసేత  నజంగానే   మంచం  కిరింద  మూడు 
బారువల బంగారం దొరికింద్! 

అత్ను లోభానన దరిచ్రనవవక, దనన పూరితగా 
పరిజోపయ్గ  కారయాకరమాల   క్స్ం 
వినయ్గించాడు!
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సాఫ్ టి వ ర  స్ ం బ ం ధ ం !

ఇలులి కట్టిన తెలుగాయన  అడగాడు: 'గ్టసి' కీ, 'విండోస్' కీ  ఏం స్ంబంధం?

కంపూయాటరలి పరిపంచంలోన యువకుడు చెపాపిడు:  సాఫ్ టి వర స్ంబంధం!

ల ం చా వ తా ర ం !

కురరి  ఆఫీస్రుతో ముస్ల్ అట్ండరు చెబుత్ునానడు:  "అటాలి బోరుడ పెటటిడం బావదు సార! 

'బహుమతి ల్నదే లోనకి రాకూడదు' అన బోరుడ రాసేత  మరీ తెగించినటులి ఉంటుందేమో!”   అన.

అ జా గ రిత్ త!
కొత్తగా పారికీటిస్ు పెటుటికునన  సెైకియాట్రిస్ుటి ఉతాసిహంగా ముందుకు వంగి అడగాడు: 

"అయాయా, మీ స్మస్యా ఏంటో చెపపిండ!” అన,

పేషంటు: నా ముందుననవాళ్లిను కొరికేదదమనపిస్ుతందండ!

సెకైియాట్రిస్ుటి: ఆఁ.. ఐతే ఇటాలి నా పరికకూకు వచిచే కూరోచేండ, ముందు ఆ కురీచేలోంచి  ల్వండ..

నవవండ!
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కా టో-క కా లా
నరవహణ: సౌమయా , పుస్తకం డాట నెట.

పసిఫిక్  మహాస్ముదరం  మధయాలో  176  దీవపాలతో  కూడన  టాంగా  అనే  దేశం 
ఉంద్. 2009 లో  ఈ  దేశానన  స్ునామీ  ముంచెతితంద్.  అపుపిడు  అమెరికాలో 
పనచ్స్ుతనన  కాటో  అనే  అమామయి  టాంగాలోన  త్న  బంధువల  గురించి 
ఖంగారు  పడ  వాళ్లికి  ఫోన  చ్సినపుపిడు,  అననంట్కంటే  ముందు  వాళ్ుళ 
బాధపడడ  విషయం  - "మా  పుస్తకాలనీన  త్డసి  పాడైపోయాయి."  అన.  అలా, 

"మాకు  కొనన  పుస్తకాలు  పంపగలవా?"  అన  బంధువల  నుండ  వచిచేన  విజఞుపిత  న  వినానక,  టాంగా 
దేశంలో ఇపపిట్ దకా ఒక "పబిలిక్ లైబరరీ" అననద్ ల్దనన విషయం త్ట్టింద్ కాటోకు. "నా దేశంక్స్ం 
నేనొక చినన లైబరరీ కడతాను" అనుకుంద్ కాటో.  ఆమె కథే ఇపుపిడు చెపపిబోయేద్. 

కాటో  పూరిత  పేరు  కాటో-కకాల.  అమెరికా  దేశంలోన  అలాసాకూ  పారింత్ంలో  టాంగా  దేశస్ుథలకి 
పుట్టింద్.  అయితే,  చిననపుపిడే  త్లీలి,  త్ండరి  విడపోవడంతో,  టాంగాలో  త్న  అమమమమ  దగగర 
పెరిగింద్.  పెదదయాయాక  చదూక్డానకి  అమెరికా  వచిచే,  వివిధ  కారయాకరమాలోలి  చురుగాగ  పాలొగంటూ, 

మంచి  పేరు  తెచుచేకున  అకకూడే  సిథరపడంద్.  ఇలా  జీవిత్ం  కొనసాగుత్ూ  ఉండగా,  2009 లో 
టాంగా దేశంలో  ఒక పెదద స్ునామీ  వచిచేంద్.  దీన వలలి త్న  వాళ్లికి  ఏమెంైద  అన ఫోన  చ్సినపుపిడు 
మొదలైంద్ అస్లు కథ-  త్న దేశానకి ఒక లైబరరీ నరిమంచాలనన కల!

అలా  అనుకునానక,  ఒకసారి  ఆమె  అమెరికాలో  త్న  విశవవిదయాలయానకి  వెళ్ళంద్.  అపుపిడు 
అకకూడ   లైబరరీ  వారు  ఉచిత్ంగా  పుస్తకాలు  పంపిణీ  చ్స్ుతనానరు  అన  తెల్సిందమెకు.   వెళ్లి  ఓ 
నాలుగు  పుస్తకాలు  తీస్ుకుంద్.   త్న  దేశంలోన  గరింథాలయం  క్స్ం  పుస్తకాల  సేకరణ  అటాలి 
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మొదలైంద్.  ఈ  పరియత్నం  గురించి  తెల్సి,  చాలా  మంద్  వయాకుతలు  స్పింద్ంచారు.  కొనన  స్ంస్థలు 
కూడా స్హకరించడం మొదలుపెటాటియి. అలా, ఇపుపిడు ఎనన పుస్తకాలు పోగు చ్సింద తెలుసా? 

35000 పుస్తకాలు! మరి ఇనన పుస్తకాలు జాగరిత్త చ్యాలంటే మాటలా?? బోలడు సొంత్ డబుబు 
ఖరుచే  చ్సి,  వాట్న  ఇనానళ్ూళ  జాగరిత్త  చ్సి,  ఇపుపిడు  వాట్నననట్నీ  త్న  దేశానకి  త్రల్ంచడానకి 
కావాల్సిన నధులు సేకరించింద్! 

ఈ  లైబరరీ  క్స్ం  దేశం  నడబొడుడ  అనదగగ  ఒక  దీవపానన  ఎంచుకున,  దనకి  Northern Lights 

Library  అన  పేరు  పెట్టింద్.  భవిషయాత్ుతలో  దేశంలోన  ఇత్ర  పారింతాలోలి  కూడా  ఈ  లైబరరీ  శాఖలు 
తెరవాలన ఆమె ఆలోచన. మరొక ఇరవెై స్ంవత్సిరాలోలి ఈ లైబరరీ ఒక పెదద విదయా స్ంస్థ కావాలన ఆమె  
క్రికట! 

"నేను చ్సే పనన గురించి చాలా మంద్కి స్ందేహాలు ఉనానయి కానీ, గొపపి 
కలలు  కనడం,  ఒక  పరిణాళ్క  పరికారం  పన  చ్స్ుకున  వాట్న 
సాధంచుక్వడం నాకు ఇషటిం" అంటుంద్ కాటో. ఇద్ కాక, ఆమెకి డానసి 
చ్యడం,  బొమమలు  గ్యడం  కూడా  ఇషటిమట.  పరిస్ుతత్ం  మళీళ 
చదువక్వడం మొదలుపెట్టి, డగ్రి చదువతోంద్. త్వరలో నాయాయశాస్తరం 

చదవాల్ అనుకుంటోందమె.

త్న  దేశం  క్స్ం  ఒక  లైబరరీ  నరిమంచుకుంటునన  ఈ  యువతి  కథ  స్ూపిరితవంత్ంగా  ల్దూ?  మా 
చిననపుపిడు  మా  కాలిస్ులో  ఉనన  వాళ్ళం  కల్సి,  నెలకి  త్లా  ఐదు  రూపాయలు  వస్ుకున,  వారాత 
పతిరికల లైబరరీ ఒకట్ రూపొంద్ంచుకునానము. త్రువాత్ అద్ చూసి స్ూకూలోలి వరే త్రగత్ుల వాళ్ుళ 
కూడా  ఆ  పరియత్నం  చ్సారన  వినానము:  ఆ  స్ంగతి  గురుత  వచిచేంద్  నాకు,  ఈ  కథ  చద్వితే. 

అందరం దేశాలకి లైబరరీలు కటటినకకూరల్దు కానీ, మన క్స్ం, మన చినన గుంపుల క్స్ం ఇలాంట్ 
ఉపయ్గకరమెైన పనులు ఏవెైనా చ్స్ుక్వచుచే కద,  ఏమంటారు? 
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స్ మీ క
 కొత్తపల్లి-61 పెై  ఒక   స్మీక స్మీకకులు : రాజా పిడూరి. 

ఈ సారి కొత్తపల్లిలో  పరిముఖంగా చెపుపిక్వాల్సింద్  స్ంపాదకీయం.   చాలా 
గొపపిగా ఉంద్.  నస్రుదీదన  కథన చెపిపిన తీరూ,  దనన అమెరికా స్ంగతికి 
అనవయించడమూ   ఎంతో  బాగునానయి.  మౌల్కంగా  మనుషులోలి  ఉండే 
గుణాల్  దేశాల  సాథయిలో  మనకి  కనపించ్  మంచి  చెడడలుగా  రూపు 
కడతాయనన  గొపపి  తాతితవిక  స్తాయానన  పరోకంగా  తెల్యజేసిందీ 
స్ంపాదకీయం.    పరితి  స్ంచికనీ  స్ంపాదకీయం  క్స్మే  తెపిపించుకొన 
ఆవరావరుమన చద్వ పాఠకులు ఏరపిడతారేమో బహుశా - ఇలాంట్వి పరితి 
నెలా వారిసేత. 
ఈ  కొత్త  పల్లి  స్ంచిక  గురించి  పరిముఖం  గా  చెపుపిక్వాల్సిన  ఇంక్  విషయం  -  కొంచెం  బాధ  కల్గంచ్దే  - 
అచుచేత్పుపిలు.  మునపట్  స్ంచికలలో  అస్లు  అచుచే  త్పుపిలు  ల్వన  చెపపిల్మేమో  కాన, 

పరిసాతవించాల్సినంత్గా  అవి  ఎపుపిడూ  ల్వమో!  ఈ  స్ంచికలో  కూడా,  అకకూడకకూడా  కనపించిన  వాట్న 
"పోనీల్"  అన స్రిపెటుటిక్వచుచేనేమో కానీ - విషయ స్ూచికలో కథల పేరలిలో,  ఇంకా ఈ స్ంచిక లో పరితి 
పేజీలో పెైన ముద్రించిన  బుల్లి మకుటం లోనే అచుచేత్పుపిలు ఉండటం చూసి బాధ పడకుండా ఉండల్ం.  

లోపల  బొమమల  విషయానకొసేత  ఫరావల్దన  మాత్రమే  అనగలమేమో  ముఖచిత్రం   బాగుంద్… .   నీతి 
చంద్రికలో  మండే  పులలిల్న  కాకులు  చ్త్ులోత  పటుటికుననటుటి  వెయయాడం  బాగాల్దు   (కథలో  ముకుకూ  న 
కరచుకొననటుటి స్పిషటిం గా ఉనాన). 
రిత్యా  వారిసిన  కథలో   అదుభతాలు  ఎకుకూవయిపోయినటుటి  ఉనాన  కథ  త్మాష్గా  ఉంద్.   పననెైనా, 

ఆటనెైనా ఆనంద్స్ూత ఉంటే ఎపపిట్క్ అపపిట్కి విజయం త్థయాం అనన విషయానన చకకూగా చెపిపింద్  శ్ రిరాం 
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వారిసిన కథ (చెస్ విజేత్ ).  
పెదద  వాళ్ళకి   అస్లు   స్మస్యాలుగానే   అనపించన   విషయాలు  కొనన  చినన  పిలలిలకి   ఎలా  స్మస్యాలుగా  
కనపిసాతయ్ పరివీణ త్న కథ (సేనహిత్ులు) దవరా చకకూగా చెపాపిడు.  

అమరేశవరి వారిసిన ' ఉంగరం పోయిన కథ'  రాథ వారిసిన  'వయాకితత్వం'  కథలు  కొంచెం పెదదవాళ్ళ కథలాలిగానే 
అనపించినా  బాగునానయి.  పిలలిల  క్స్ం   అకకూర  పడే  చాలా  మంద్  పెదదవాళ్ుళ  కూడా  కొత్తపల్లి   శరిదధగా  
చదువతారు కాబట్టి  ఇలాంట్ కథలు  ఎనన వసినా ఫరావల్దనపిస్ుతంద్. 

జంత్ువలూ  మనుషులూ  ఒకరినొకరు  పేరిమగా  చూస్ుక్వడం,   కషటిం  వసేత   ఆదుక్వడం-  ఇలాంట్ 
హృదయామైెన  విషయాలు  చకకూగా  చెపిపి   హాయిగా  చద్వించిన   కథలు   ఈ  స్ంచికలో   నాలుగు  ఉండడం 
విశ్షం  !  (నాగజయంత  - మంచి ఏనుగు,  స్ుషమ  - బొమమకి కథ,  జానకి  ; ఒంట్  -కుందేలు, రాధ  - 
రాము చ్సిన త్పుపి) 
కొద్ద బుదుధలునన పెదదవాళ్ళకి బుద్ధ చెపేపి కథలు  - 'నీవ నేరిపిన విదయాయే',  'దురాశ పిల్లి '.   ఇలాంట్ కథలు 
చద్వి కొందరనైా పెదదలు మారతారేమో !   ' ఉమేమసేత మంటలు'  కథ బాగుంద్;  కానీ   ఇందరజాలం కథలు 
ఎపుపిడూ మూఢ  నమమకాల  చుటూటి  నే తిరగాలా  అనపిసోతంద్.  ఇలాంట్ కథలు  ఇపపిట్కే  చాలా  చద్వసి 
ఉండడంవలలినేమో !   ఏదనైా శాస్తరయ  విషయానన ఆస్కిత కల్గించ్ ఇందరజాలం స్హాయంతో విపులీకరిస్ూత 
కథలు   పరిచురిసేత   బాగుంటుందేమో  !  స్ుషమ  వారిసిన   'మూఢ  నమమకాలకు  స్వసిత'   పెదదదైనా  బాగానే 
చద్వించింద్.  

'సామెత్   ఎలా  వచిచేంద్'  అనేద్  ఒక  శ్రిషాకగా  పరితినెలా  వసేత  బాగుంటుంద్.  ద్వజేందర  జోకులు  బాగా 
నవివంచాయి.   'మంచి  పుస్తకం'  శ్రిషాక  కింద  వస్ుతనన  పుస్తకాలు  చాలా  విలువెైనవి.  బహుశా  ఇపుపిడు 
ఎకకూడా  దొరకవమో  (దొరుకుతాయా?)  కానీ,  ఇలాంట్  పుస్తకాలు  ఒకపుపిడు   పరిచురిత్మయాయాయన 
తెలుస్ుక్వడం  కూడా ఆనందం! స్ంతోషం!! 

మొత్తం మీద ఈసారి కొత్తపల్లి ఎపపిట్లాగ్ ఓ కలగూర గంప! మిశరిమ భావనల కాత్!
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చి ల్ పి  ప రిశ న ల ు-తి క కూ  జ వా బ ు ల ు
నరవహణ: శ్ రి వివియస్ మూరిత, చొద్మెళ్ళ, పశిచేమ గదవరి జిలాలి.

1.  కారొపిరేట స్ూకూలు పిరినసిపాలు  నజాయితీగా ఏమన  చెపాతడు ? 

"మీ  అబాబుయికి  చదువ్స్ుతందన  హామీ  ఇవవల్ను  గానీ,  రాయాంకు  వస్ుతందన  మటుకు  హామీ 
ఇస్ుతనానను" అంటాడు!

2.  యల కే జీ లో పిలాలిడన చ్రచేటానకి వచిచేన త్ల్లి దండురిలను హెడామస్టిరు ఏమడగాడు? 

"ఐ ఐ టీ యల కేజీ యా, ఆరిడనరీ యల కే జీ యా?” అన!

3.  అననట్కంటే పెదద స్ల్ంగ్ ఫాయాను ఎకకూడ ఉంటుంద్? 

హెల్కాపటిరు పైెన! 

4.  వినయ్గదరలి హకుకూల స్ంఘం పెరిసిడంటు  డాకటిరును ఏమడుగుతాడు? 

ఆపరేషను చ్సిన త్రావత్   బిలులితో పాటు గాయారంటీ కారుడ ఇమమంటాడు!

5.  బటటిత్ల వలన లాభం ఏమిట్? 

త్ల దువవకునే  శరిమ త్పుపిత్ుంద్!

6.  పారిణం ల్కపోయినా 'డడ్' అయేయాదవరు? 

ఫోను! 

7.  వరషాం పడుత్ుననపుపిడు వెంగళ్పపి ఏం చ్సాతడు?

గొడుగు వస్ుకొన మొకకూలకు నీళ్ుళపోసాతడు! 
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ఈ  నె ల లో  ఏ ప న -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయావహారాలు, నరవహణ : స్ుబబురాజు
స్ంపాదకత్వం: నారాయణ
వెబెసైిటు, సాంకేతికత్: ఆనంద్, లక
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావ
ముఖచిత్రం  : వీరాంజనేయులు
చితారిలు: అడవి, పరిసాద్,  రామకృషణ,  వెంకట, 

భరత, హారతి..

జోకులు: చిల్పి పరిశనల మూరితగారు.

కథలు, పాటలు: చాలామంద్ పిలలిలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వె ల :         పరితి ఒకికూంట్కి: 25 రూ.

12 పుస్తకాలకైె చంద: ర ూ . 300/- 

“కొత్తపల్లి ట రస్ుటి  పేరిట యంవ” /డడన ఈ చిరునామాకు 
పంపండ:  కొత్తపల్లి ట రస్ుటి, యంఆరవ ఆఫీస్ు దగగర, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బాయాంకు అకౌకూంటు వివరాలు:

“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మెయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజనాత్మకత్ స్హజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దనకి ఊతాననసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటింగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వసేత అటుపెైన అనన శాసాతరలూ స్ులభంగా వంటపటుటితాయి-నజం! 

అందుకన మీ పిలలిలోలి ఉనన కాలపినక శకితకి పదును పెటటిండ.  వాళ్లిను కథలు రాసేందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వసేందుకు పోరిత్సిహించండ.  వాళ్ళ రచనల్న మాకు పంపండ.  కావాలనపిసేత మీరే ఇలాంట్ 
పతిరికనొకదనన మొదలు పెటటిండ- ఎలాగెనైా స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్లియేయాలోగా వాళ్ుళ చాలా చాలా తెలుగు కథల్న 
చద్వలా, రాసేలా చ్యండ.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోన కథలు నచుచేతాయనే మా నమమకం- వీట్న 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుక్ండ.  మీరు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమెైనా ఉంటే పనగటుటికునెైనా స్రే, మాకు 
పంపండ.  వీలు చ్స్ుకొన పరిచురిసాతం.

క ృ త్ జ ఞుత్ ల ు:   పరిభుత్వ  పారిథమిక్ననత్ పాఠశాల- త్రాలపల్లి  వారికి, మాయాజిక్ కథల రావ గారికి,  రాధా రాజశ్ఖర -సోమి రడడ గారలికి, 

రిషీవాయాలీ బడ వారికి, మన లైబరరీ జహీరాబాదువారికి , చిల్పి పరిశనలమూ రితగారి కి, కంపూయాటరలిలో లైనకుసి వయావస్థను  చకకూగా అంద్స్ుతనన 
ఉబుంటు వారికి,  జింప్, అడాసిటీ త్ద్త్ర ఓపెన సోరుసి సాఫ్టివరు నరామత్లకు, ఇంకా పేరులి రాయన అనేకమంద్కి.. ఇక ఈ పరితి 
ముదరణకు అవస్రమైెన మొత్తం రూ. 33,000 లను  ఉదరంగా  ఇచిచేన   పూరవ విదయారిథ మహబూబ్ స్ుభానకు పరితేయాక కృత్జఞుత్లు.



మంచి పుస్తకం  :  

బ ం గా ర ు  దీ వి
రాబర్ట్ ల్ూయీ స్ట్వెన్స్న్ స్ంక్షిపత అనువాదం: ఎస్ మధుబాబు 

ఎకకడో స్ముదరం మధయలో ఓ దీవి.  దాన్ కడుపులో లకకకు మించినన్నె న్ధుల్ు.  బంగారం, 

వెండ, రత్నెల్ు...   ఆ న్ధుల్కు స్ంబంధించిన చిత్రపటం ఒకటి ఓ పిల్లివాడకి దొరికింద్. 

అత్న్కి తోడుగా ఓ డాకట్రుగారు, ఓ జమీందారుగారు ఓడ ఎకిక బయల్ుదేరారు. 

ఓడ కెప్ట్నుగా ఎవరిన్ ప్టుట్కోవాల్? ఎవరిన్ నమామాల్? 

ఏమ.. బాగా వెత్కాల్. నీత్ గ్ల్  నావికుల్ను వెత్కి పటుట్కోవాల్. 

అయినా  అట్లి  జరగ్లేదు:  వీళ్ళుళు  నమిమాన  వారిలోనే   కొందరు  స్ముదరపు  దొంగ్ల్ు!  వాళ్ళలింత్ 
కూడా నావికులైపోయి  ఓడలో చేరుకునానెరు. 

ఇపుపడు వాళ్ళుళు లేకుండా న్ధి దొరికే వీల్ు లేదు! 

మరి  వాళ్ళులి ఉండగా న్ధి దొరికీ ఏం పరయోజనం?! 

కుటరల్ు-  కుత్ంత్రల్ు-  హత్యల్ు-  సాహసాల్ు-  ఊహించన్  మల్ుపుల్ు-ఊపిరి  స్ల్పనీయన్ 
ఉత్కంఠ! 

పీకాక్ వారి స్ంక్షిపత అనువాదం చదవండ;  త్రావేత్ నండూరి రామమాహనరావుగారి అనువాదం 
చదవండ! అటుపై్న ఆంగ్లి మూల్న్నె చదవకుండా ఉండగ్ల్రేమ చూడండ! 

నాడూ, నేడూ, ఏనాడూ చదవాల్సిన పుస్తకాలోలి ఇద్ ఒకటి! 

 

బ ం గా ర ు  దీ వి  
పీకాక్ కాలిసిక్సి వారి పరచురణ
వెల్ : రూ 40, పేజీల్ు: 88 

ఫోను : 23063729, 66660197 



ఫస్టుటు ర్యాంకు 
"మావాడికి ఎప్పుడూ ఫస్టుటుర్యాంకే వస్టుతుంటుంద" చెప్పుంద మణిమాలమమ స్టంతోషంగ. 

"అవున! అయితే బాగ చదువుతాడన్నమాట వీడ!" మురిపెంగ అంటూ ననిగడిని దగ్గరికి తీస్టుకుననన్ు నేన్ు. 
మణిమాలమమ అన్నద- "ఎప్పుడూ ఏదేదో చెబుతూనే ఉంటాడ. నేనేమో ఇంగ్లీషు చదువుకోలేదుగ, అందుకని ఏమీ అర్థం అవవదు 
నకు!" అని. 

"ఎన్న క్లీస్టుర్, న్ువువ?" అడిగన్ు. 
"యు కె జ!" అననడ ననిగడ ముదుదు ముదుదుగ. 

"బాగ్ుంద బాగ్ుంద. మరి నీకు 'అ ఆ ఇ ఈ'లు వచ్చ?" అడిగ. 

"ర్వు!" అననడ నని గొప్పుగ, తల అడడంగ ఊప్తూ. 

"ఓహ! మరి ఎబిసిడిలు వచ్చ ఉంటాయి- చెప్పు" అననన్ు. 
"గ్డ గ్డ గ్డ..." చెప్పుసి గలి పీలుచకుననడ వాడ. 

"భలే!భలే!" మెచుచకుననన్ు.  "ఇంక్ ఏమొచుచర్, నీకు? మీకు రోజూ  ప్రార్థన్  ఉంటుంద, మారినంగ్ అసెంబ్లీ?" అడిగన్ు. 
"ఓ!" తల ఎగ్రేశాడ వాడ. 

"మర్యితే,మీ  ప్రాయర్లో ప్రాతిజ్ఞ చ్స్తుర్ు కద, అద చెప్పు, చూదదుం!" అననన్ు నేన్ు, 'వచ్చ, ర్దో' అని కొంచెం 
అన్ుమాన్ప్డతూనే. 

"మా ప్యరోలీ ప్తిగ్న ఉండదు!" అననడ వాడ. 

"అదేర్, పెలీజ- పెలీజ ఉంటుంద కద, ఇండియా ఈజ మెై కంట్రా..." అందంచ్. 

"పెజ అంట...అదుండదు మాకు. వేరేద ఉంటుంద" అననడ వాడ. 

"చెప్పుచెప్పు- నేన్ూ నేర్ుచకుంటాన్ు" ఉతాసాహ ప్ర్చ్న్ు. 
చెయియా ముందుకి చ్ప్, మళ్ళీ ఓస్రి గ్డగ్డా చెప్పుడ- ఐ, ద స్టూటుడెంట్ ఆఫ్ ***, ఐ ప్రామిస్ దట్ ఐల్ లీడ్  మె ై లైఫ్ ఇన్ ఎ 
టూరాతుఫుల్ వే.  ఐల్ ఆలేవస్ స్పుక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద స్టూకూల్ క్యాంప్స్ అండ్ ఔట్సాైడ్ అలోసా ..." అని. 

"వావ!" మెచుచకుననన్ు.  "భలే చెప్పువుర్! దీని అర్థంఏంటో తెలుస్, నీకు?" అడిగన్ు మణిమాలమమని. 

"అర్తుం తెలీదు" అననడ నని. 

"ఇంటోలీన్ూ, బయటా , ఇంక్  స్టూకూలోలీన్ూ అంతటా న్ువువ ఇంగ్లీషులోనే మాటాలీడతావట!" న్వావన్ు. 
వాడూ న్వావడ. మణిమాలమమ కూడా న్వ్వ- "ఇంగ్లీష్ మీడియం కద, అందుకని" అంద. 

"ఇంక న్ువ్వ వాడూ మాటాలీడకునేందుకు వీలేలీదన్న మాట!- నీకేమో ఇంగ్లీషు ర్దు; వాడేమో తెలుగ్ులోమాటాలీడకూడదు. 
బానే ఉంటుందక, మీ జీవ్తం!" అననన్ు నేన్ు, న్వువతూ. 

మణిమాలమమ కూడా న్వ్వంద.  అయితే ఈస్రి ఆ న్వువలో క్స్టతుంత బెర్ుకు ఉందేమో అనిప్ంచింద నకు. 
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